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IEVADS 

"Lietu tiesības" jāsaprot kā noteikumu kopums, kas obligāts tiesību subjek
tiem, nevis pašām lietām. Lietas nevar būt tiesisko attiecību dalībnieki. Lietu tiesību 
saturu nosaka lietu veids. Tāpēc CL (CL - domāts Latvijas Republikas Civillikums. 
Civillikums kā galvenais un pašreiz spēkā esošais avots izdevumā norādīts, minot 
konkrētu Civillikuma pantu, bet nenorādot, ka šis pants ir Civillikuma pants. Ja tekstā 
norādīts kāds cits normatīvs akts, arī kodificēts akts, piemēram, Civillikuma priekš
tecis - Vietējo likumu kopojums (VLK), ko dažkārt sauca arī par Baltijas likumu 
kopojumu, tad uz šo avotu īpaši norādīts.) satur lietu klasifikāciju. Lietu tiesības 
ietver valdījumu, īpašumu, tiesības uz cita lietu. 

Valdījums ir faktiska vara pār lietu (875.-877. p.). Valdītājs var būt īpašnieks 
vai cita persona. Ja valdītājs un īpašnieks nav viena un tā pati persona, viņu starpā var 
pastāvēt strīds. To var atrisināt, vainu atņemot lietu valdītājam un nododot to īpaš
niekam (1063. p.), vai arī valdītājam iegūstot šo lietu īpašumā (998. p.). Valdījums ir 
fakts, nevis tiesības. Pie tam valdījums, ko realizē nevis īpašnieks, bet cita persona, ir 
nenormāla parādība, kas jānovērš. Līdzīgs viedoklis var būt arī valdītājam. Tādēļ 
valdījums ir faktiskais stāvoklis, kam piemīt pagaidu raksturs. Tas nevar tuipināties 
neierobežoti ilgi. Romiešu tiesībās, arī pandektu tiesībās (modernajās romiešu tiesībās) 
t. s. valdījums neietilpst lietu tiesību sadaļā, bet ir apskatīts kā atsevišķs institūts.1 

īpašums ir "tiesība valdīt un lietot lietu, iegūt no tās visus iespējamos labu-
musTar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no katras trešās perso
nas ar īpašuma prasību" (CL 927. p.). īpašuma tiesība pastāv neatkarīgi no tā, vai 
īpašnieks patiešām valda, lieto, rīkojas ar lietu. īpašuma tiesība var pastāvēt neiero
bežoti ilgi. Atšķirībā no saistībām, kas rodas no līgumiem un citiem dokumentiem, 
īpašuma tiesība apraksta tikai vienu attiecības pusi - ar tiesībām apveltīto personu, 
kaut gan īpašuma tiesību normas galvenokārt adresētas tieši pretējai pusei, kam 
aizliegts traucēt īpašuma tiesības. Tie ir visi pārējie tiesību subjekti (neīpašnieki). 

"Lietu tiesību jēdzienu var lietot arī plašākā nozīmē. Tādā gadījumā tās aptver 
jebkuru mantisku un pat nemantisku tiesību. Svarīgi, kā mēs tās saprotam un definē
jam. Tā, piemēram, labi atalgots darbs var tikt uztverts arī kā patstāvīga vērtība, tas 
var kalpot kā nodrošinājums labākiem kredīta nosacījumiem. No šī viedokļa svarīgs 
tiesību kritērijs ir to atbilstība reālajai mantiskajai situācijai. Ir konstatēta likumsakarība, 
ka attīstītajās valstīs tiesības uz aktīviem reālo situāciju atspoguļo nesalīdzināmi 

Барон Ю. Система Римского гражданского права/Перевод Л. Петрожицкого. Третье издание, 

исправленное по 9-му немецкому изданию. Выпуск второй. Книга 11. Владение. Книга III. Вещные 

права. - С.-Петербург, 1908. 



precīzāk nekā jaunattīstības valstīs. Tā, piemēram, tipiskā Āfrikas valstī reti kad 
vairāk nekā viena persona no desmit ir īpašnieks mājai, kurā dzīvo, un ne vairāk kā 
viens strādnieks no desmit ir legāli noformēts savā darbavietā. Līdz ar to, vērtējot 
ekonomisko potenciālu, pāri palikušās deviņas desmitdaļas parasti tiek ignorētas. 
Pēc ekonomistu aprēķiniem, kopīgā reāli eksistējošā, bet ne tiesiski noformētā īpa
šuma vērtība Trešajā pasaulē un bijušajās komunisma valstīs ir vismaz 9,3 miljardi 
ASV dolāru1. 

Tiesība uz cita lietu pieder nevis īpašniekam, bet citai personai. Tā samazina 
īpašnieka tiesību apjomu, mazinot īpašuma vērtību. Atšķirībā no valdījuma tiesība 
uz cita lietu nav tāds stāvoklis, kas mēdz atrisināties par labu īpašniekam vai citai 
personai, kā tas ir valdījuma gadījumā. Gan atšķirībā no valdījuma, kas pieder nevis 
īpašniekam, bet citai personai, gan arī atšķirībā no saistībām, kas rodas no līgumiem, 
tiesība uz cita lietu var pastāvēt līdztekus īpašumam neierobežoti ilgi. 

"Jēdziens "tiesība uz cita lietu" (iura in re aliena), pēc CL, ir servi tūri, ķīlas tie
sība, izpirkuma tiesība un reālnastas. Romiešu tiesībās vēl sastopamās (CL nav 
atspoguļotas) tiesības uz cita lietu ir tiesība uz zemes virspuses izlietošanu (super-
ficius), kam radnieciska apbūves tiesība (KPFSR 1922. g. Civilkodeksa 71.-84. p., 
Krievijas Federācijas 1995. g. Civilkodeksa 271.-273. p.) un mantojamās nomas 
(emphytheuzis, vectigal) tiesība. Romiešu tiesībās bija četras tiesības už cita lietu -
servitūti (gan romiešu tiesībās, gan arī Latvijas civiltiesībās), ķīlas tiesība, mantojamā 
noma (pārejot no VLK uz Civillikumu, šī tiesība pakāpeniski tika likvidēta) un 
apbūves tiesības (Civillikumā nepastāv, bet pamazām atdzimst speciālajos likumos). 
Izpirkuma tiesība un reālnasta Civillikumā ienākusi no vācu tiesībām. 

The Economist. - 2 0 0 ! . - March 31. - p. 19. 



Termins "lietas" likumā un tiesību zinātnē apzīmē objektus. Tādēļ "lietu tiesī
bas" pēc savas formāli loģiskās jēgas ir juridisks nonsenss, jo lietām nevar būt tie
sību. Tomēr lietu fiziskās īpašības ietekmē tiesību apjomu, ko uz tām attiecina, tādēļ 
antīkajā senatnē kādam acīmredzot šķita, ka šīs tiesības izstarojas no pašām lietām 
līdzīgi gravitācijas spēkam. Arī Latvijas juridiskajā literatūrā sastopama šāda jē
dziena "lietu tiesības" izpratne un lietojums1. Taču "lietu tiesības" var saprast arī kā 
nosacītu saīsinājumu no "lietu tiesisko stāvokļu regulējošās tiesības". 

Lietu tiesības adresētas jebkurai personai. Šīs normas apraksta tiesības un ietver 
brīdinājumu tās nepārkāpt. Zināma lietu tiesību dala apraksta divpusējas attiecības, kas 
izveidojušās sakarā ar lietu tiesību pārkāpumu. Tā, piemēram, īpašuma prasība definē, 
kas ir prasītājs, kas atbildētājs, kādi fakti katram no viņiem jāpierāda. Līdzīgā veidā 
aprakstītas attiecības, kas rodas sakarā ar valdījuma zaudēšanu. Konkrēts raksturs ir 
servitūta tiesību subjekta un kalpojošās lietas īpašnieka attiecībām. Tomēr visām lietu 
tiesībām kopumā raksturīgs tas, ka vienas puses - īpašnieka, valdītāja, servitūta tiesību 
subjekta, ķīlas turētāja - tiesību apjoms ir sīki aprakstīts, turpretim pārējo personu 
tiesībām atvēlēts šķietami maz vietas. Šo īpatnību dēl lietu tiesības mēdz raksturot kā 
absolūtas tiesiskās attiecības pretstatā saistību tiesībām, kuras galvenokārt adresētas 
divām konkrētām personām - parādniekam un kreditoram un kuras sauc par relatīvām. 

Lietu tiesību absolūto raksturu var skaidrot divējādi: kā attiecību starp īpašnieku 
un visiem neīpašniekiem un kā neierobežotu tiesību uz lietu. Jebkuri aprobežojumi ir 
jāpierāda tai personai, kuras labā tie pastāv (928. p.). Tomēr vērtēt. īpašuma tiesības 
kā "pilnīgas varas tiesības pār lietu", it sevišķi kā zemes īpašnieka tiesības kontrolēt 
zemes gabalu neierobežotā augstumā un bez ierobežojumiem dziļumā, mūsdienās 
nav nekas cits kā vien juridiska fikcija. 

Lietu tiesību noteikumi var būt adresēti gan personai, kurai pieder lieta vai kura to 
valda, gan arī personām, kam ir tiesības un pienākumi pret lietas īpašnieku vai valdītāju. 
Tā kā šo personu loks var būt neierobežoti plašs, lietu tiesības galvenokārt raksturo tikai 
tiesisko attiecību skaidri noteikto dalībnieku - īpašnieku vai valdītāju. Tā, piemēram, 
"īpašums ir tiesība valdīt un lietot lietu, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to 
rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no katras trešās personas ar īpašuma prasību" 

Sinaiskis V. Latvijas Civiltiesību apskats. - R., 1996. - 22., 28.-29. lpp. 



(927. p.). Tomēr tas nenozīmē, ka pārējām personām lietu tiesības nav adresētas. Tieši 
otrādi - aizliegums aizskart īpašuma tiesības, traucēt valdījumu adresēts ikvienam. 

^^LieLis2U^i4iikiimā apzīmē pan pašuJietu. gan īpašuma tiesību uz to (1067. p.). 
Nekonsekvence, kas sastopama CL priekšteča- VLK jeb tā saucamajā Bungeskodi-
fikācijā1, vēsturiski pārmantota no šo tiesību pirmavota - romiešu un vācu tiesībām. 

Civillikuma sistēma ārēji atdarina romiešu tiesību sistēmu, pie tam tās senākajā, 
t. s. institūciju2 interpretācijā (institucionālā sistēma). Līdzīga struktūra ir Francijas 
Civilkodeksam (Code Civil). Jaunāka romiešu tiesību interpretācija ir t. s. pandektu 
sistēma, kas radusies Vācijā. Tai atbilst vācu civillikums BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). 

Tomēr, vērtējot pēc satura, Latvijas lielu tiesību sistēmai piemīt eklektisks raksturs. Tajā var atrast 
romiešu tiesību, pandektu tiesību (moderno romiešu tiesību), vācu tiesību, padomju tiesību un modernās 
Eiropas tiesību pamatelementus. Liclumlielais vairums normu pēc savas ģenēzes ir romiešu tiesību iz
pausme. Tajā pašā laikā varam atrast institūcijas, piemēram, izpirkuma tiesības, reālnasias. kas raksturīgas 
vācu tiesībām. Pandektu, tas ir. transformēto, moderno romiešu tiesību ietekme izpaužas atsevišķās loti 
svarīgās niansēs. Tā. piemēram. īpašuma tiesību iegūšana ieilguma ceļā pēc klasiskajām romiešu tiesībām 
paredzēja, ka ieguvēja labā ticība nepieciešama tikai uz to brīdi, kad lieta nokļūst viņa valdījumā. Viduslai
kos kanonisko tiesību ietekmē, kas bija viens no moderno romiešu tiesību spēcīgākajiem avotiem, juristi 
nonāca pie atzinās, ka ieguvēja labticīgumam jāsaglabājas visu ieilguma periodu, pretējā gadījumā īpašuma 
tiesības uz ieilguma pamata iegūt nevar. Tieši tādu principu atrodam arī Latvijas Civillikumā (1015. p.). 

Padomju tiesību ietekmi Latvijas Civillikumā, protams, būtu velti meklēt. Taču neapšaubāmi, ka 50 
gadu ilgusī loti ierobežoto īpašuma tiesību pastāvēšana nevarēja neietekmēt arī Civillikuma atjaunošanas 
procesu. Pietiek norādīt uz likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, 
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kartību'* 14. pantu, kas paredz vairākus 
Civillikuma 968. pantā paredzēto zemes un uz tās uzbūvēto ēku vienotības principa izņēmumus, lai sa
prastu, cik dziļa un ilgstoša ir šī paredzamā ietekme. Ārpus Civillikuma ietvariem loti svarīga loma lietu 
tiesību attīstībā bijusi likumiem par denacionalizāciju. Šie likumi, it sevišķi likums "Par namīpašumu 
denacionalizāciju" un likums "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem", ir pieņemti pirms 
Civillikuma atjaunošanas. Latvijas Republikas likumdevēji centās atjaunot stāvokli, kāds pastāvēja pirms 
ēku nacionalizācijas, bet neņēma vērā to, ka zemes nacionalizācija bija sākusies 1940. gada 21. jūlijā, kad 
vēl spēkā bija Latvijas 1937. gada Civillikums. Šis likums, kas sludināja ēkas un zemes vienotību, sagla
bāja savu spēku līdz pat 1940. gada 26. novembrim. Tad tas tika aizstāts ar KPFSR Civilkodeksu. Ēku un 
uzņēmumu nacionalizācija noritēja 1940. gada beigās. Taču tā jau tika veikta nevis atbilstoši Civillikuma 
noteikumiem un principiem, bet gan toreizējiem sociālistiskajiem priekšstatiem par īpašuma tiesībām. To 
ietekmē ēkas nacionalizēja atsevišķi no zemes. No toreizējās tiesiskās kārtības viedokļa šāda pieeja bija 
loģiska - zeme taču jau bija īpašniekiem atņemta un pasludināta par valsts īpašumu. Tieši tādā pašā veidā, 
tikai pretējā virzienā, noritējusi denacionalizācija. Pilnīgi atrauti viens no otra tika denacionalizēti divi 
viena un tā paša nekustamā īpašuma elementi - zeme un ēkas. Pie tam vēl zeme tika denacionalizēta divos 
patstāvīgos procesos - atsevišķi laukos un pilsētās, zemi atdodot, balstoties nevis uz denacionalizācijas 
principiem, bet gan uz zemes reformas principiem, kur ievērojama loma zemes īpašuma tiesību atgūšanā 
vai iegūšanā no jauna piešķirta zemes lietotājiem, savukārt ēku un uzņēmumu atdošana notika, konsekventi 
balstoties uz denacionalizācijas principiem. Taču arī šajā sfērā saglabājās ievērojamas tiesības un priekš
rocības iepriekšējiem padomju laiku zemes lietotājiem. No toreiz pastāvošās tiesību sistēmas viedokļa 
šādai reformai bija loģiski priekšnoteikumi. īpašuma reforma sākās 1988. gadā5. Civillikuma Lietu tiesību 
dala tika atjaunota tikai 1992. gadā. 

1 Букопский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. — Том I. - С. 254. 
2
 InstUutitmes - sena romiešu tiesību mācību grāmata, ko acīmredzot sarakstījis kāds Gajs (Galus) 

2. gs. pēc Kristus dzimšanas. 
1 Grūtnps A., Krastnjš E. īpašuma reforma Latvijā. - R., 1995. - 12. lpp. 



Moderno liesibu ietekmē šim eklektiskajam procesam pievienojās vēl viens komponents. Kā spilgtu 
šādas ietekmes izpausmi var minēt likumu "Par dzīvokļu īpašumu". Dzīvokļu īpašuma institūts ir bijis 
pilnīgi svešs pirmskara Latvijas likumdošanai, taču moderno tiesību ietekmē arī Latvijas tiesībās neiz
bēgami radās ideja par dzīvokļa īpašuma iedibināšanu. Tā saskaņošana ar Civillikumu un tajā dekla
rētajiem principiem ir nākotnes darbs. Pagaidām aprobežosimies ar vispārēju konstatāciju, ka likums 
"Par dzīvokļu īpašumu" ievērojamā mērā disonē ar Civillikuma noteikumiem. 

Latvijas lielu tiesību stils, tāpat kā raksturs, ir eklektisks. Tas līdzīgs kokteilim, kas pagaidām 
tikai iepildīts mikserī, bet sajaukšanas un harmonizēšanas process vēl ir tikko sācies un atsevišķu 
komponentu principiālas savienošanas vai nesavienojamības noskaidrošana joprojām turpinās (sk. 
shēmu). Būtībā idejas līmeni ir jautājums par tiesību kā be/ķermenisku lietu. Civillikums gan tādas 
eksistenci pieļauj. Tajā pašā laikā tātad neizbēgami jāpieļauj bezķermeniskas lietas valdījums un tās 
atrašanās kādas personas īpašumā. Tomēr šajā ziņā Civillikumā deklarētā attieksme ir jau stipri rezer
vēta. Tiesību valdījuma pastāvēšana tiek pieļauta, taču krasi norobežojot ķermeniskas lietas valdījumu 
no bezķermeniskas lielas valdījuma. Tā. piemēram, saskaņā ar Civillikumu "viena persona var valdīt 
pašu lietu, bet otra tajā pašā laikā kādu tiesību uz to" (878. p. 3. d.). Līdz idejai, ka "lietas valdījums" 
galu galā arī nevar būt nekas cits kā vien tiesību valdījuma paveids. Civillikuma autori neiedrošinās 
aizdomāties, kaut arī nojauta par to pastāv. Uz to norāda divējādais vārda "īpašums" lietojums Civil
likumā. Ar šo terminu apzīmē gan pašu lietu (993. p. 2., 3. d.), gan tiesību u*zToT927T^ 928. p.). Dažviet 
gan tiesību uz lielu deve par īpašuma priekšmetu (kā 929. p.). Attieksmi pret lietu kā pret savu īpašumu 
citādi kā par fetišisku nosaukt nevar. Neraugoties uz to. ka pašā Civillikumā vairākās vietās nepār
protami norādīts uz šādas attieksmes iluzoro raksturu, likuma autori pat necenšas to izskaust. Vēl viens 
lermins,.-ko lieto divējādi, ir "mania". Principā manta ir ķermenisku un be/ķermenisku lietu kopums. 
Tā. piemēram, mantojuma masā ietilpst gan mantojuma atstājējam piederošās ķermeniskās lietas, gan 
arī vina prasījumi pret citām personām un pat parādi, par kuriem tāpat jāuzņemas atbildība manti
niekiem. l a č j J J l i j l i l i c j ^ Augstākās liesas Senāta (turpmāk - Senāts) 
spriedumos ar mantu apzīmē lielas šaurāka nozīmē. 1. i., konkrētas ķermeniskas lielas. 1.ai ān"nevar 
apgalvot, ka šāds lietojums būtu nepareizs, jo mantā taču ietilpst arī ķermeniskas lielas, tomēr, šādi 
lietojot paralēli divus terminus vienu un lo pašu jēdzienu apzīmēšanai, tiek pieļauta neprecizitāte. 

Civiltiesību kursa pasniegšanas metodikā Latvijas Universitātē izpaužas gan institucionālās, gan 
pandektu sistēmas īpatnības. Uz pandektu sistēmas ietekmi norāda tas, ka tiek pasniegta civiltiesību 
vispārīgā dala, kurā lielas tiek apskatītas kā tiesību objekti. Institūciju sistēmas ietekmē vēlreiz šie 
objekti tiek aplūkoti atsevišķi lietu un daļēji arī saistību tiesību daļā. 





Lietu klasifikācija. Iedalījums kustamās un nekustamās, patērējamās un nepatē
rējamās un citās lietās CL attiecināts tikai uz ķermeniskām lietām. Bezkermeniskas 
lietas (tiesības) turpretim tiek tikai pielīdzinātas attiecīgi kustamai vai nekustamai 
mantai (846. p.). 

Ķermeniskus un bezkermeniskas //^/rt5.JTernļin.s."bezlšernieniskas lietas"* (res 
incorporales) apzīmē tiesības, visu, kas vjrjbūt darījumu, saistībirprieiremets (1412.-
1416., 1067.—lu'/i). p.). CiVíllikUrría noteikts arī, ka ķermeniskas lietas ir "lietas šau-

^xaka nozīmē", turpretim bezkermeniskas lietas jāsaprot kā tiesības (875. p.). Bezker
meniskas lietas var atsavināt, nodot lietošanā uz laiku u. tini. Risinot jautājumu par 
iespēju iegūt ieilguma ceļā tiesības konkrēti dominium utilejeb īpašumtiesisko lieto
jumu, Senāts norādījis, ka ieilguma ceļā īpašumtiesīgs lietotājs var iegūt pilnu īpašu
mu, īpašumtiesīgu lietojumu no jauna, pastāvošu īpašumtiesību lietojumu, zemes 
rentes (nomas - J. R.) tiesības no jauna, kā ari uz zemes rentes gabala uzbūvētas 
ēkas1. 

Piemērs nr. 1. Izgudrotājs E savas patenta tiesības uz izgudrojumu grib pārdot. Lai to izdarītu, 
viņam jānoslēdz licences līgums. Pircējs grib iegūt patentu savā pilnīgā īpašumā tā. lai pašam izgud
rotājam, patenta pārdevējam (licenciaran!) nebūtu tiesību izmantot patentu. Tādas būs tikai ieguvējam 
(licenciātam). Šādu atsavināšanu sauc par izņēmuma licences līgumu. Izgudrotājs E savas patenta 
tiesības uz izgudrojumu var iznomāt. Ja licenciāts pacieš, ka tiesības izmantot patentu saglabājas arī 
pašam izgudrotājam, tad pietiek noslēgt parastās licences līgumu, kas dod tiesības patentu izmantot gan 
licenciāram, gan licenciātam (Patentu likuma 38. p.). 

Piemērs nr. 2. Uzņēmējs X, kas privatizējis kādreiz pazīstamu, bet pašlaik nerentablu uzņēmumu, 
nosolījis privatizācijas procesā desmit reizes augstāku cenu. nekā ir uzņēmuma bilances vērtība. Šī 
starpība, kas parasti liek iegrāmatota kā "uzņēmuma nemateriālā vērtība", ir tikpat reāla cena kā tā. ko 
X maksās par stipri nolietotajām mašīnām un ēkām. Dažu izstrādājumu marka, firma, preču zīme ir 
vērtējama ar septiņzīmju skaitli un pat vairāk. "Mariboro" preču zīmes vērtība tiek lēsta ap 5Ü miljardiem 
dolāru! 

Saistībai kā darījuma priekšmetam ir savas īpatnības. 

Piemērs nr. 3. Kreditors K. kam parādnieks P ir parādā Ls 1000. ko P pašlaik nav gatavs atdot, 
vēlas izmantot šo savu prasījumu pret P nekavējoties. K var šo prasījumu pārdot C. Šādu darījumu sauc 
par prasījuma cesiju. Pirkuma cena ir pilnīgi brīvas vienošanās rezultāts līgumā, ko slēdz K un C. Cenas 

Senāta civila kasācijas departamenta spriedumi. 1922//Ticslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 32. - 73. Ipp. 



lielumu nosaka saislības lielums. Tātad tā nevarētu būt lielāka par Ls 1000. Būtiskas ir ari C izredzes 
atgūt parādu no P. Tātad praktiski šī cena var būt ievērojami zemāka par Ls 1000. Pēc cesijas līguma 
noslēgšanas parādu no /'jau var pieprasīt C (saistības pircējs). Tomēr arī K prasījums pret P savu spēku 
nezaudē (1804. p.), kaut gan, no šī brīža sākot, K it kā zaudējis katru interesi par savu kādreizējo pra
sījumu pret P. 

Piemērs nr. 4. Ņemot vērā, ka prasījuma pirkuma cena var būt ievērojami zemāka par prasījuma 
nominālvērtību, dažkārt K izdevīgāk būs nevis pilnīgi pārdot saistību, bet gan to ieķīlāt, jo tādā veidā 
viņš, ja ari neiegūs acumirklī vairāk naudas, toties saglabās izredzes kādreiz atgūt Ls 1000 no P kopā ar 
procentiem. Pieņēmis šādu lēmumu, K lūgs aizdevumu ķīlas ņēmējam Ķ, piedāvājot kā nodrošinājumu 
savu prasījumu pret P. Gadījumā, ja K nesāks parāda vai procentu atmaksu nolīgtajā termiņā, Ķ varēs 
vērst piedziņu uz ķīlas priekšmeta vērtību. Viņš to var veikt divējādi: vai nu piedzīt parādu no P, vai arī 
pārdot cesijas ceļā šo K ieķīlāto P parādu trešajai personai T, Pirmajā gadījumā, lai varētu izmantot 
ķīlas tiesības uz saistību (1335.-1339. p.), Ķ jāpanāk, lai ķīlas devējs K nodod savas kreditora tiesības 
viņam. Šāda rezultāta sasniegšana var būt problemātiska, jo ķīlas devējs diez vai ir gatavs labprātīgi 
šķirties no savas mantas - ieķīlātās saistības. Ja Ķ tomēr panāk, ka ķīlas devējs K nodod savas kreditora 
tiesības viņam, tad šis rezultāts neatšķiras no prasījuma cesijas. kas aprakstīta 4. piemērā. 

Var diskutēt par to, vai ir jēga apskatīt saistību kā bezkermenisku lietu, ja tās 
pārdošana vai ieķīlāšana saistīta ar tik spilgtām īpatnībām, ko regulē speciālie notei
kumi par cesiju. Tādai metodei atrodam pamatojumu mūsu CL sistēmā, kas ķīlu, 
izpirkumu un reālnastu ievieto lietu tiesību daļā. Šāda sistēma nebūt nav raksturīga 
visiem pasaulē sastopamiem kodeksiem. Ķīlu var apskatīt kā saistību nodrošināšanas 
paveidu. Kādā Senāta spriedumā norādīts, ka ar blanko indosamentu leģitimētais 
papīra turētājs skaitās papīra īpašnieks un kreditors un kā tāds var prasīt savā vārdā 
un sev izpildījumu no papīrā apzīmētā parādnieka1. 

Atsevišķa līguma priekšmets var būt arī lietas atsevišķu īpašību izmantošana. 
Tādā gadījumā atsavināšanas priekšmets ir bezkermeniska lieta. Tas it sevišķi attiecas 
uz derīgo izrakteņu iegūšanu. VLK 4027. panta piezīmē bija norādīts: "ja kādam 
piešķirta tiesība izmantot akmeņlauztuvi, kūdras raktuvi u. tml., tad šāds darījums 
atzīstams nevis par nomu, bet par pirkumu". Atsaucoties uz šo normu. Senāts kādā 
spriedumā norādījis, ka strīdā par valdījumu izšķiroša nozīme ir tieši līgumam, pa
matojoties uz kuru viena no strīdus pusēm ieguvusi tiesības uz kūdras raktuvju iz
mantošanu, jo to izmantošanas līgums atzīstams nevis par nomas, bet gan par pirkuma 
līgumu un tādēļ nav pamatots otras puses apgalvojums, ka pircējs šādā līgumā nav 
uzskatāms par valdītāju2. Civillikumā minētā norma ir ievērojami rediģēta, un re
zultātā 4027. panta piezīme zaudējusi savu konkrēto raksturu. Tomēr domājams, ka 
šīs redakcionālās izmainās nav mainījušas šīs normas saturu pēc būtības. 

Kustamas un nekustamas lietas. Nekustamas lietas "nav iespējams pārvietot 
no vienas vietas uz otru, ārēji nebojājot" (842. p.). Zemes slāņus iespējams pārvietot. 
Tātad ne zeme burtiskā, fiziskā izpratnē, bet drīzāk gan telpas dala ir tas, ko šajos 
gadījumos paredz likums. To pierāda otra svarīga nekustamām lietām raksturīga 
pazīme - reģistrācija zemesgrāmatā (koroborācija) (993., 1477. p.). Mūsu likum-

' Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. I928//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 59. - 5 8 . lpp. 

3 Senāta civilā kasācijas departamenta 1929. gada spriedumi. 1937//Tieslielu ministrijas vēstneša 
pielikums. - Spriedums nr. 161.— 150. lpp. 



došanā gan tas nav pietiekami konsekventi pateikts, taču tajos gadījumos, kad runa ir 
par konkrētiem objektiem, piemēram, par dzīvokļa īpašumu, tas, kas veido "nekus
tamas lietas" substrātu, ir tieši abstrakta telpas dala, kas saglabājas kā tiesību objekts 
pat tādos gadījumos, kad ēka, kuras dalu šis dzīvoklis veido, zūd. 

Tikai attiecībā uz nekustamu lietu var pielietot pirmpirkuma tiesību (1073. р.), reālser-
vitūtus (1141.-1230. р.), hipotēku (1367.-1380. р.), izpirkuma tiesību (1381.-1400. р.). 

NejcujtamasHFHantes4edziens..üek attiecināts uz tiesībām, bet ne uz ķermeniskām 
lietām. Šī būtiskā atšķirība uzsvērta gan attiecīgo normu saturā, gan to izvietojumā 
CL: "Ķermeniskas lietas ir vai nu kustamas, vai nekustamas." (842. p.) Un tālāk: 

_4Jetuvtigsīha^pieskaitāmas kustamai vai nekustamai mantai, raugoties pēc lietu 
šķiras, uz kurām tās attiecas." (846. p.) Nekustamas mantas jēdziens sakrīt ar tiesības 
uz nekustamu īpašumu (1477. panta i. dala) jēdzienu. Praktiskā atšķirība starp nekus
tāmu un kustamu mantu izpaužas kā iespēja izdarīt attiecīgu ierakstu zemesgrāmatā 
vai arī šādas iespējas neesamībā. 

Piemērs nr. 5. Banka izsniedza kredīta ņēmējam M aizdevumu Ls 12 000 ar procentu likmi 12 % 
gadā. Pēc aizdevuma līguma nr. K-85/98 M piešķīra kā nodrošinājumu minētajam kredītam bankai 
ķīlas tiesības pēc hipotēkas līguma nr. K-85/98-1 uz M piederošo nekustamo ipašumu, kas sastāv no 
zemes gabala 3,3 ha platībā un 1 ēkas. Uz šo īpašumu ar zemesgrāmatu nodaļas 30.06.98. lēmumu 
(žurnāla nr. 5428) nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Saskaņā ar šiem darījumiem bankai 
pieder prasījums Ls 12 000 apmērā, kas nodrošināts ar ķīlu uz nekustamo īpašumu. Tā kā ķīlas tiesības 
attiecas uz nekustamo īpašumu - zemes gabalu -. tās Civillikuma 846. panta nozīmē pieskaitāmas pie 
nekustamas mantas. Banka savukārt noslēdza darījumu ar kādu juridisku personu, kura noguldīja bankā 
Ls 376 199 ar naudas izņemšanas termiņu 1999. gada 7. novembris, piedāvājot kā nodrošinājumu savas 
prasījuma tiesības pret M sakarā ar viņam izsniegto kredītu Ls 12 000 apmērā, pie tam puses depozīta 
noguldītājs un banka iesniedza kopīgu nostiprinājuma lūgumu, lūdzot nostiprināt zemesgrāmatā kā 
apgrūtinājumu zemes gabalam 3,3 ha platībā ķīlas līgumu, ar kuru bankas prasījuma tiesības pret M 
Ls 12 000 tiek ieķīlātas depozītnoguldīlājam. Šā lūguma apmierināšana vai noraidīšana atkarīga no tā. 
vai bankas prasījums pret M Ls 12 000 pieskaitāms pie kustamas vai nekustamas mantas. 

Zemesgrāmatā ierakstāma 

•:• īpašuma tiesība; 
Servituts uz nekustamu īpašumu; 
reālnastas; 
hipotekārās ķīlas tiesība uz nekustamu īpašumu; 

; izpirkuma tiesība; 
mantojuma līgums, kura priekšmets ir nekustams īpašums; 
mantojuma dalīšanas līgums, kura priekšmets ir nekustams īpašums; 
nomas līgums, kas ir saistošs trešajām personām; 
vienkāršas sabiedrības līgums, kura priekšmets ir nekustams īpašums; 
laulības līgums, kura priekšmets ir nekustams īpašums.1 

V. Sinaiskis uzsvēris, ka lietu tiesību uzskaitījums ir izsmeļošs un jaunus lietu 
tiesību veidus tiesību interpretācijas ceļā radīt nav iespējams.2 

' Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. -Том II. - С . 1147. 
:
 Stnaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. — R., 1996. - 27. lpp. 



Kustamas un nekustamas mantas norobežošana. Piemērā nr. 5 bankai ir tiesības ieķīlāt savu 
prasījumu, taču nav tiesību prasīt ieraksta izdarīšanu zemesgrāmatā. Pretējā gadījumā banka būtu 
rīkojusies ar svešu nekustamo īpašumu, jo ar ieķīlāšanu neizbeidzas ieķīlātāja īpašuma tiesība uz ieķīlāto 
lietu (1315. p.), bet ieraksts par ķīlu, kas veikts, pamatojoties uz M iesniegumu, neizbeidz viua īpašuma 
tiesības. Savukārt nodrošinājums par labu bankai gan pats par sevi pieskaitāms pie nekustamas mantas. 
Taču šīs īpašības tas iegūst, nevis pateicoties tam, ka pastāv bankas prasījums, ko tā ieķīlājusi tālāk, bet 
gan tādēļ, ka M izdarītais ieķīlājums attiecas uz nekustamo īpašumu. Ja zemesgrāmatu nodala, apmie
rinot bankas lūgumu, izdarītu attiecīgu ierakstu vai atzīmi, sekas varētu būt lādas, ka vienlaikus iespē
jamas divas ķīlas tiesības uz vienu un to pašu priekšmetu ar vienādu spēku, jo iepriekš noslēgtais ķīlas 
līgums neatņem M tiesības ieķīlāt to pašu nekustamo īpašumu vēlreiz. 

Personiskās un saistību tiesības, kaut arī to priekšmets būtu nekustama lieta, vienmēr pieskaitāmas 
pie kustamas mantas (846. p.). Tādēļ nav skaidrs, kādēļ tomēr likums paredz, ka, ierakstot nomas vai 
īres līgumu zemesgrāmatās, nomnieks vai īrnieks iegūst lietu tiesību, kas ir spēkā arī pret trešajām 
personām (2126. p.). Literatūrā izteikts viedoklis, ka ar šādu ierakstu nomas tiesība klust par nekustamā 
īpašuma sastāvdaļu, tādēļ pieskaitāma pie nekustamas mantas1. Tāds viedoklis acīmredzot pamatojas 
uz ideju, ka prasījuma tiesība, kas izriet no nomas līguma un saskaņā ar 846. p. priekšrakstu pieskaitāma 
pie kustamas mantas, jāatšķir no aprobežojuma, kas ar šādu ierakstu uzlikts īpašniekam. Tomēr jāpie
zīmē, ka skaidrā pretrunā gan ar šo skaidrojumu, gan arī ar 846. p. priekšrakstu ir šīs pašas autores 
secinājumi, ka pie nekustamas mantas pieskaitāmi prasījumi, kas izriet no lietu tiesībām (īpašuma pra
sība, izpirkuma tiesības realizācijas pieteikums)^ Grūti iedomāties arī šīs idejas praktisko pielietojumu -
ieraksta izdarīšanu par to, ka tiesā iesniegta prasība par atņemta īpašuma atgūšanu vai par šīs prasības 
ieķīlāšanu. Sekas varētu būt tādas pašas kā piemērā nr. 5. Lietas atrašanās strīdā neatņem tās formālajam 
īpašniekam tiesības to ieķīlāt. Ja pieņemsim, ka arī otrai strīdus pusei, kas pieprasa lietu, ar šīs prasības 
celšanu (tāda prasība taču iespējama arī tad, ja atbildētāja tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā)-' rodas 
lietu tiesības, kas ierakstāmas zemesgrāmatā, tad vienlaikus iespējamas divas ķīlas tiesības uz vienu un 
to pašu priekšmetu — viena, kas pamatota kaut arī uz apstrīdētām, tomēr joprojām spēkā esošām īpašuma 
tiesībām, otra, kura pamatota uz prasību par īpašuma atgūšanu. Šādu situāciju novēršana acīmredzot ir 
viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ likums paredz, ka personiskās un saistību tiesības, kaut ari to 
priekšmets būtu nekustama lieta, vienmēr pieskaitāmas pie kustamās mantas (846. p.). 

Pirmskara literatūrā izteikts viedoklis, ka nomas tiesības nekļūst par lietiskām tiesībām, arī tās 
nostiprinot zemesgrāmatā: " N o nostiprināta nomas vai īres līguma izrietošās kontrahentu savstarpējās 
attiecības nepārvēršas it kā nostiprināšanas dēl par lietiskām tiesībām, bet ir un paliek tīri personīgas 
saistību tiesības; tikai pret trešajām personām līguma nostiprinājums nodibina zināmas lietiskas sekas 
un pie tam vienīgi tajā ziņā, ka līgums paliek saistošs nekustamā īpašuma ieguvējam."4 

"Privāta griba var nekustamām lietām piemērojamas tiesības attiecināt uz tādām 
lietām, kas pēc savām īpašībām ir kustamas, un otrādi" (843. p.). No šīs normas dažkārt 
izdara nepamatotu secinājumu, ka darījuma dalībnieki var vienoties par to, ka ēku 
uzskatīs par "kustamu" lietu,5"pārtraucot sakaru starp galveno un blakus lietu"6. Paslu
dinot uz zemes uzbūvētu ēku par kustamu lietu, zemes gabals, kuru tā aizņem, nekļūst 
brīvs, ja par ēkas īpašnieku atzīst personu, kura nav zemes īpašnieks, un neizbēgami 
rodas situācija, kad ēkas īpašnieka valdījumā atrodas arī zem ēkas esošā zeme. Tādēļ 

1 Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu (841.-926., 
II30.-1400. p . ) . - R . , 1998.- 13. Ipp. 

2 Turpat. - Komentārs pie 846. panta 1 . - 3 . punkta. 
3 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p.). - R.. 1996. - 78.. 

79., 137. Ipp. 
4 Leitāns P. Nomas un īres līgums civillikumā. - R., 1939. - 51 .-52. Ipp. 
5 Krapāne L. Vai Augstākā Tiesa apturēs investīcijas Latvijā?//Diena. - 1993. - 27. aug. 
6 Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilās kasācijas departamenta spriedumiem//Tieslictu ministrijas vēst

neša pielikums. - 1938. - 2 8 6 . Ipp. 



843. pantā norādītā principa reāla piemērošana ar zemi savienotām ēkām vai stādīju
miem, ja darījuma mērķis nav šo faktisko saistību izjaukt (piemēram, pārdot māju 
nojaukšanai vai mežu - izciršanai), ir ne tikai pretrunā ar šīs normas jēgu, bet ari 
nepraktiska, jo problēma, izmantojot šo interpretāciju, atrisināta netiek. Par pareizāku 
atzīstama pieeja, kas definē šos jēdzienus likumā, izslēdzot iespēju darījuma dalībnie
kiem tos grozīt. Tā, piemēram, Zviedrijas 1970. gada likumā ir noteikts izsmeļošs 
nekustamo lietu uzskaitījums, pie kurām pieskaitīta zeme, kas tiek sadalīta reģistrētās 
vienībās, ēkas, kā arī atsevišķi iekārtu veidi - lifti, radiatori, ūdensvada caurules. Viss, 
kas atrodas ārpus šī izsmeļošā uzskaitījuma, tiek atzīts par kustamu mantu1. 

Tiesības uz ēkām. Ēka, kas faktiski atdalīta no zemes, kļūst par materiālu kopumu, 
kustamu lietu. Vai ēka, kas nav fiziski atdalīta no zemes, var juridiski kļūt par patstā
vīgu tiesību objektu? Fiziski šo ēku, protams, no zemes atdalīt kā ēku nevar. Atdalot tā 
pārvērstos par "materiālu kopumu" vai, vienkāršāk runājot, - par gruvešu kaudzi. Taču, 
ja vērtējam problēmu no tiesību viedokļa, tad, neapšaubāmi, tiesības uz ēku var pārdot, 
ieķīlāt un citādi rīkoties ar tām civiltiesiskajā apgrozībā atsevišķi no zemes. Vēl pirms 
Civillikuma lietu tiesību daļas spēkā stāšanās ēkas kā patstāvīgi civiltiesību objekti atradās 
atsevišķu personu "īpašumā", kas bieži ir par cēloni tam, ka šīs ēkas arī reformas gaitā 
turpina patstāvīga civiltiesību objekta eksistenci2. Šīs tiesības uz ēkām neapšaubāmi jau 
pirms Civillikuma lietu tiesību daļas spēkā stāšanās^ja ieguvušas liettiesisku raksturu. 
Par jo Jiejdria, piemēram,-tas, ka reiz pastāvējušās tiesības uz ēku dod no tām izrietošās 
priekšrocības īpašuma tiesību iegūšanai uz zemi pat ari tādā gadījumā, ja ēka gājusi bojā3. 

Patstāvīgu tiesību objektu nozīmi tiesībām uz ēkām paredz speciālie likumi. 
Literatūrā pausts viedoklis, ka šādu iespēju paredz ari CL. Tomēr šis uzskats nav 
pamatots (sk. nākamo rindkopu). 

Speciālie likumi paredz tiesības uz ēkām kā izņēmuma gadījumu. Likuma "Par at
jaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu 
tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs. - 1992. - nr. 29, 30, 31.) 14. p. paredz virkni gadījumu, kad īpašuma 
tiesības uz ēkām rodas citai personai neatkarīgi no zemes īpašnieka. Līdzīgus izņēmumus 
paredz ari likumi par zemes reformu, par dzīvokļu īpašumu un par privatizāciju. 

Viedokli, ka CL paredz tiesību uz ēkām, šī darba autors izteicis 1994. gadā4: 
"Kas uzcēlis ēku uz svešas zemes aiz attaisnojamas maldības, var, kad no vina 
pieprasa šo zemi tās īpašnieks, neizpildīt šo prasījumu līdz tam laikam, kamēr nedabū 
atlīdzību par savu ēku" (970. p.). 

Šis autora viedoklis izmantots, lai pamatotu patstāvīgu īpašuma tiesību uz ēku esamību5. Pašreiz 
uzskata, ka šis viedoklis neatbilst Civillikuma jēgai. Labticīgā apbūvētajā tiesībām neizdot zemi tās 
īpašniekam līdz atlīdzības saņemšanai ir ne tik daudz liettiesisks, bet gan saistību tiesību raksturs. Tādēļ, 

1 Strongholm S. An introduction to Swedish law. Second edition. - 1988. - P. 406. 
2 Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departa

menta spriedumi un lēmumi. 1997. - R., 1998.-193. , 194. lpp. 
! Turpat. - 128.-131. lpp. 
4 Rozenfelds J. Lielu tiesības. - R., 1994.-44 . lpp. 
5 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums ( 9 2 7 . - H 2 9 ^ 1 ^ ^ 

Latvijas 



kaut ari šīs tiesiskās attiecības var turpināties neierobežoti ilgi, tās nevar pašas no sevis pārvērsties par 
licttiesiskām. Kaut arī uz apbūvēšanas brīdi apbūvētajam var pastāvēt ne tikai labticīgs valdījums uz 
apbūvēto zemi, bet arī ieguvēja tituls (piemēram, ja apbūvētājs ieguvis zemi darījuma rezultātā, bet 
kļūdainu zemes mērījumu rezultātā veicis apbūvi nevis uz iegūtās, bet blakus esošās zemes), tas nevar 
attiekties uz svešu zemi, jo nav iespējams pārnest īpašuma tiesības nekādos apstākļos. Turklāt vēl 
labticīgā apbūvētajā valdījums kļūst launticīgs tajā bridi, kad apbūvētājs uzzina par to, ka nav apbūvētās 
zemes īpašnieks, bet valdījums izbeidzas ar brīdi, kad viņš pieprasa atlīdzību no zemes īpašnieka, 
tādējādi atzīstot par zemes īpašnieku citu personu, bet sevi - par turētāju. Pamatojoties uz šādi iegūtu 
turējumu, protams, nevar iegūt īpašumu ieilguma ceļā ne tikai tādēļ, ka trūkst ieguvēja titula, bet arī 
tādēļ, ka tas nav valdījums. Ir pamats uzskatīt, ka zemesgrāmatā var ierakstīt kā apgrūtinājumu pašu 
atlīdzības prasījumu par labu apbūvētajam, radot hipotēku uz likuma pamala. Taču šāds precedents 
būtu bīstams tāpēc, ka apdraud pārējo hipotekāro ķīlas turētāju tiesības un tādējādi grauj reālo kredītu. 
Tajā pašā laikā prasījums neizbeidzas arī zemes īpašuma tiesību mainas gadījumā. Tādēļ tam zināmā 
mērā piemīt lielliesisks raksturs. Tomēr šī pazīme ir nepietiekama, lai atzītu pastāvīgu īpašuma tiesību 
uz ēku labticīgam sveša zemes gabala apbūvētajam. 

īpašuma tiesību uz ēku pirmo reizi nodibināja likuma "Par atjaunotā Latvijas 
Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas 
spēkā stāšanās laiku un kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 
Ziņotājs. - 1992. - nr. 29, 30, 31.) 14. p., kas paredz virkni gadījumu, kad īpašuma 
tiesības uz ēkām rodas citai personai un neatkarīgi no zemes īpašnieka. Sī norma, kas 
tapa toreizējā parlamenta - Augstākās Padomes - juridiskajā pārvaldē, iedibināja 
paralēlismu starp viena un tā paša veida attiecībām, ko Civillikums un speciālie 
likumi, kas ir krasā pretrunā ar Civillikuma normām, regulē atšķirīgi. 

Tāds regulējums atbilst pārejas laika domāšanas veidam: "Nereti formāli un atrauti no citiem 
Civillikuma pantiem un normatīvajiem aktiem zemesgrāmatu nodaļas vadījās pēc pieņēmuma: ja kāds 
uzņēmējs vai cita persona uzbūvējusi, piemēram, ēku, dzīvojamo māju vai benzīntanku uz iznomātas 
zemes, tad, lūk, pamatojoties uz minēto 968. pantu, šo jaunbūvēm objektu nevar reģistrēt kā patstāvīgu 
īpašumu, bet tas uzskatāms tikai kā zemes dala. Šādas neprecīzas Civillikuma 968. panla izpratnes 
rezultātā pieņemtie lēmumi tūlīt radīja arī citas problēmas, proti, uzņēmējam, kura īpašums nav reģistrēts 
zemesgrāmatā, neviena banka nedod kredītu. Tas jo sevišķi var iespaidot, piemēram, kādas rūpnīcas vai 
degvielas uzpildes stacijas turpmāko darbību un attīstību, tikpat negatīvi tas var ietekmēt arī uz nomātās 
zemes uzceltās dzīvojamās mājas īrniekus vai šīs mājas dzīvokļu pircējus. (..) Kā radās augšminētā 
neprecizitāte? Civillikuma 968. pants pareizi apgalvo, ka normāli zemei un ēkai uz tās ir jābūt vienam 
veselam īpašuma objektam, ka nevar būt tā: man pieder zeme un ēka, un es pārdodu tikai ēku, bet zemi 
paturu sev. Tāda situācija nevar būl. Ja es pārdodu ēku vai tās dalu, tad man jāpārdod līdzi arī kāda 
zemes dala. Te nu gan jāiegaumē, ka Civillikuma 968. pantā izteikta prezumpcija, ka zemes īpašniekam 
jābūt pašam arī šis mājas īpašniekam (jeb būvētājam). (..) Ja kāds cits uz svešas zemes uzcel ēku, tad 
attiecības regulē cili panti. Piemēram, 969. pantā ir runa par sekām, ja kāds apzināti, bez zemes īpašnieka 
piekrišanas uzcel ēku un tamlīdzīgi. (..) Zemesgrāmatu nodaļas, kā jau minēju, vadījās pēc tādas kā 
dogmas, ka zemes un ēkas nedalāmība ir svēta. Tādējādi var uzskatīt, ka Civillikuma 968. panta 
neprecīza tulkošana pat bremzēja saimniecisko dzīvi. Bet, ja paanalizējam citus Civillikuma pantus -
993., tad redzam, ka arī pats Civillikums paredz ēkas un zemes kā pilnīgi patstāvīgu īpašuma objektu 
eksistenci."1 Autors aicina "sistemātiski iztulkot Civillikuma 968. pantu, kas nebūt nenoliedz zemes un 
ēkas kā divu patstāvīgu objektu eksistenci". 

Tomēr sistemātisks CL normu tulkojums liek izdarīt pilnīgi pretēju secinājumu, proti, par zemi un 
uz tās uzbūvēto ēku nevar spriesl kā par diviem "patstāvīgiem objektiem". Arī 970. pants nerunā par 
īpašuma tiesībām uz ēku, bet gan uz tiesībām neizdot zemi. Tāpat īpašuma tiesības uz ēku nevar rasties 
ari CL iztrūkstošo, bet speciālajos likumos paredzēto apbūves tiesību ceļā, kuras, būdamas atvasinātas 

1 Grūtups A. Zemesgrāmata: maja uz nomātas zemes//Mans īpašums. - 1997. - Nr. 2. - 16.-17. Ipp. 



no superficija, dod licsības izmantot zemes virspusi, bet nedod īpašuma tiesības uz šīs izmantošanas 
rezultātā uzbūvētajām celtnēm. Līdzīga situācija ir ar mantojamās nomas, respektīvi, VLK terminoloģijā 
īpašumtiesiskā valdījuma un virsīpašuma tiesībām. Visos šajos gadījumos īpašumtiesiskais valdītājs ir 
lietu tiesību subjekts un tā ir tiesība uz cita lietu (ius in re aliena), kaut arī daudzos gadījumos šī tiesība 
uz cita lietu ir reljefāka par šī "cita" tiesībām, piemēram, īpašumtiesiskā valdījuma un virsīpašuma 
tiesību gadījumā. Virsīpašuma tiesības Rīgā tika izbeigtas ar speciālu likumu. Tomēr tiesības uz cita 
lietu atšķiras no īpašuma tiesības ar vienu būtisku iezīmi. Tā apgrūtina lietu ar noteiktām tiesībām un 
tādā veidā ierobežo lietas īpašnieka tiesības. Taču tā attiecas uz visu lietu un vienmēr ir spiesta rēķināties 
ar īpašnieka tiesībām, kaut arī viņam pieder tikai loti nedaudz prerogatīvu, piemēram, pirmpirkuma vai 
izpirkuma tiesības. Tādējādi tiesības uz cita lietu izpaužas kā īpašuma tiesību aprobežojums un pašas 
par sevi nekad nevar pārvērsties par īpašuma tiesībām. Tas gan netraucē šo speciālo tiesību atsevišķu 
ieķīlāšanu. Līdz ar to nav nepieciešams par katru cenu pierādīt, ka tiesības uz ēku ir īpašuma tiesības. 
Tiesības uz ēku var ieķīlāt gan tādā gadījumā, ja tās izpaužas kā tiesība uz cita lietu, gan arī tad, ja šīs 
tiesības uz ēku izpaužas kā saistību tiesību paveids, piemēram, nomas tiesību veidā. Taču kā patstāvīgas 
tiesības ēkas vai, ja vēlaties, degvielas uzpildes stacijas lietošanas tiesības neko daudz neatšķirsies no 
zemesgrāmatā ierakstītām nomas vai personālservitūta - lietojuma - tiesībām, ko var pirkt, pārdot un 
ieķīlāt. Loģisko apmulsumu, kas samilzis ap zemes un ēkas problēmu, būtu vieglāk atrisināt un novērst, 
ja mums izdotos tikt vaļā no lietas un tiesības jaukšanas. Ja lietojums ir tiesība, tad tāda tiesība pastāv 
ari attiecībā uz ēku, kas uzcelta uz svešas zemes. Ja tiesība var kādam piederēt, tad piederēt var ari 
tiesība uz ēku, kaut arī svešā zemē iebūvētu. Pie tam no šāda secinājuma nepavisam neizriet, ka, šādi 
domājot, tiek sagrauta zemes un ēkas vienotība. Tajā pašā laikā mēs nevaram pilnībā ignorēt to faktu, 
ka Civillikums identificē lietu ar tiesību, kā arī to, ka, sekojot senākajai, antīkajai romiešu tiesību 
tradīcijai, pretstata īpašuma tiesības lietu tiesībām. Tādēļ, lai cik arī neliktos pievilcīgs A. Grūtupa 
paustais uzskats, ka arī pats Civillikums paredz ēkas un zemes kā pilnīgi patstāvīgu īpašuma objektu 
eksistenci, tieši, sekojot aicinājumam "sistemātiski iztulkot Civillikuma 968. pantu, kas nebūt nenoliedz 
zemes un ēkas kā divu patstāvīgu objektu eksistenci", jānonāk pie secinājuma, ka sistēmai nedaudz 
pietrūkst konsekvences. Diemžēl šai uzskatu nekonsekvencei mēdz būt visai tālejošas sekas. 

"Sviestmaizes" hipotēkas princips, kad par kredītu kā nodrošinājumu piedāvā 
viena un tā paša īpašuma atsevišķas sastāvdaļas - zemi, ēku un dzīvokli, ir plaši 
pazīstams. Šādu attīstību, kā arī domāšanas veidu atspoguļo piemērs, kas ņemts no 
amerikāņu finansista Viljamsa Zekendorfa autobiogrāfijas. 

Piemērs nr. 6. "Tas notika 1953. gadā, kad Webb&Knapp kārtoja darījumu par Pirmās Parka 
Avēnijas pirkšanu. Tā bija divdesmitpiecstāvu ofisu ēka. Pirkuma cena bija 10 000 000 ASV dolāru jeb 
10 reizes vairāk nekā 1 000 000 ASV dolāru ikgadējais ienākums, ko deva šis īpašums. Ar pirmo un 
otro ieķīlājumu mēs varētu sadabūt 8 000 000 ASV dolāru no pirkuma summas, bet 2 000 000 ASV 
dolāru tomēr pietrūka. Neraugoties uz šo naudas trūkumu, darījuma papīri tika intensīvi kārtoti. Tajā 
laikā es ar Marionu devos atpūsties uz Havaju salām. Čārlijs Bethers - mana toreizējā Denveras partnera, 
aptuveni manu gadu gājuma cilvēka dēls-bi ja īpašnieks japāņu stila mājiņai ar brīnišķīgu vīna pagrabu 
un loti laipnu japāņu pāri, kas mūs apkalpoja. Viņš mūs ielūdza, un mēs pieņēmām ielūgumu. Ēka bija 
jūras krastā, un es, izmantojot gadījumu, ik rītu devos spiningot. Mētājot vizuli, es itin bieži pieķēru 
sevi "makšķerējam" pats savā zemapziņā pēc kādas piemērotas finansēšanas metodes, lai nokārtotu 
Pirmās Parka Avēnijas īpašuma pirkumu. Vispār nekustamo īpašumu pirkšanā pastāv divu tipu finansē
šanas metodes: hipotēkas un akciju kapitāls. Mums vajadzēja vairāk gan no viena, gan no otra, un 
nebija redzams veids, kā papildināt līdzekļus, taču es biju pārliecināts, ka tādā gadījumā, ja mēs iegūtu 
šo ēku, mēs itin drīz atgūtu naudu no investoriem, un tādā veidā finansējumam, kas vajadzīgs, lai 
V/ebb&Knapp varētu iegūt īpašumu, būtu segums. Stāvot saulē basām kājām un īsās biksītēs, es ar 
skumjām pārdomāju, cik lielas priekšrocības ir baņķierim, kas vēlas iegūt 10 000 000 $ vērtu rūpnie
cisku korporāciju, salīdzinājumā ar cilvēku, kas iegulda ienākumu nekustamajā īpašumā. Investors 
rūpniecībā var sadalīt un pārdot īpašuma tiesību un pārējās tiesības, kas viņam ir korporācijā, daudzos 
un dažādos veidos pa gabaliņam vien. Tā, piemēram, viņš var pārdot vispirms ķīlu zīmes un bez tam 
vērtspapīrus apdrošināšanas sabiedrībai par viszemāko aizdevuma procentu likmi. Viņš var izlaist ari 



obligācijas (parādzīmes), par kurām, ņemot vērā, ka tās ieņem otro vietu nodrošinājuma ziņā. piedāvā 
augstāku procentu likmi nekā kompensāciju. Investoram, kas ir ieinteresēts spekulatīvos darījumos (tādam 
gadījumam, ja rūpnieciskā sabiedrība attīstās loti labi), var piedāvāt apmaināmās parādzīmes (con-
vertible debentures), kas var likt pārvērstas par akcijām. Viņš var piedāvāt priekšrocību akcijas, kuras 
mēdz būt sevišķi pievilcīgas rūpnieciskajiem investoriem, ņemot vērā privileģētās dividendes. Visbei
dzot, ir arī parastās akcijas - korporāciju pamatkapitāls, taču arī ar to kapitāla iegūšanas iespējas vēl nav 
izsmeltas. Ir iespējami arī banku aizdevumi, banku konti, kuros ieplūst saņemtā nauda, nodrošinājumi 
akciju pirkšanai un daudzi un dažādi citi veidi. Patiesībā baņķieri rūpniecībā daudzu paaudžu laikā ir 
izgudrojuši tikpat daudz naudas iegūšanas veidu, cik izgudrots naudas tērēšanas un nodokļu iekasēšanas 
veidu. Ja investoram nebūtu visu šo daudzveidīgo naudas iegūšanas līdzekļu, ieguldītājs baņķieris nekad 
nedabūtu tik daudz naudas kā tajā gadījumā, ja viņš šo pirkumu sadalītu speciālu klientu starpā. ... 
laimīgais zellis. Tomēr šīs pārdomas neko nedeva. Es turpināju mētāt vizuli tukšajos ūdeņos. Tad pār 
mani nāca atklāsme. Kādēļ gan mēs nevaram sadalīt īpašumu gabaliņos - tādā pašā veidā kā investīciju 
baņķieris to dala. Ņemot par pamatu rūpnieciskās korporācijas finansiālo struktūru, es sāku domās 
sadalīt Pirmo Parka Avēniju, lai izpētītu, cik un kāda veida cenas varētu iegūt no dažādu veidu inves
toriem. (..) Es tā aizrāvos ar šo dalījumu, ka aizmirsu, kur atrodos, un atjēdzos līdz elkoņiem ūdenī ar 
pilnīgi piemirsto spiningu rokā. Es atgriezos mājās un aptuveni 2 stundās sagatavoju pirmuzmetumu 
tam, kas vēlāk kļuva pazīstams kā Havaju tehnika. Praktiski, ņemot vērā, ka šāds paņēmiens ietver 
veselu savstarpēji saistītu darījumu ķēdi, Havaju tehnika var kļūt tikpat komplicēta kā dažas no molekulu 
ķēdēm, ar kurām darbojas ķīmiķi. Tie bija meli idejai, kura varētu darboties Pirmās Parka Avēnijas 
īpašumā, kas deva 1 000 000 $ gadā no nomas ienākumiem un kam cena bija 10 000 000 $. Neraugoties 
uz to, ka mājīpašnieku domāšanas veids ir citāds un viņi šo īpatnību neuztver, lielākoties pilsētu īpašums 
dabiski ir sadalīts divās dalās - zeme un noma, kas dod jums tiesības zemi lietot. Ēka parasti nāk kopā 
ar nomas tiesībām, taču, būdams vienlaikus nomnieks un ēkas īpašnieks, jūs varat pārmainīt un pārbūvēt 
jūsu ēku jebkādā jums tīkamā veidā tikmēr, kamēr vien jūs maksājat zemes renti par zemes lietošanu. 
Ņemot to vērā un pievēršot uzmanību tikai zemei, es izskaitļoju, ka no I miljona dolāru ienākumu 
summas 250 000 $ aiziet zemes rentei. Šī zemes rente, ņemot vērā, ka tā ir jānomaksā pirms visiem 
citiem izdevumiem, ir pats drošākais no visiem iespējamiem ienākumiem, ko dod īpašums. Ja šo 
ienākumu kapitalizē ar 5 % likmi gadā, zeme vien var būt 5 000 000 $ vērta. Es varētu mēģināt atrast 
pircēju tieši par šādu cenu vai arī pasākt kaut ko citu. Ja jau ienākums no zemes ir tik drošs, tad es varētu 
viegli atrast apdrošināšanas sabiedrību vai pensiju fondu, kas būtu ar mieru ar 4 % likmi gadā, pastāvot 
šādam drošam riskam, un pārdot viņiem ķīlu zīmi par zemes ieķīlāšanu par 3 000 000 $. Šis darījums 
prasītu ne vairāk kā 120 000 $ no ienākumiem par zemi. Atlikušo rentes ienākumu summu 130 000 $ 
varētu kapitalizēt par 6,5 %, un tādējādi zeme būtu 2 000 000 $ vērta. Par šādu summu es varētu pārdot 
zemi individuālam investoram. Zemes ķīlas ņēmēju un zemes īpašnieku var uzskatīt par ekvivalentu 
korporācijas ilgtermiņa un nenodrošināto vērtspapīru turētājiem, un, pārdodot ķīlu zīmes par 3 un 2 
miljoniem dolāru, mēs iegūtu 5 000 000 $ un piedevām vēl arī ēku un, protams, arī zemes nomu, kas 
dotu iespēju netraucēti lietot īpašumu. Pēc zemes nomas samaksas īpašums joprojām dotu 750 0 0 0 $ 
ienākumu, ņemot vērā, ka stabilais nomas ienākums 1 000 000 $ būtu samazinājies par 250 000 $ par 
labu zemes īpašniekam. Tātad mūsu darbs tagad būtu sadalīt šo atlikušo ienākumu tādā veidā, lai 
pievilinātu atsevišķus pircējus. Tas, ko es būtībā izdarīju, bija nomas tiesību radīšana, izveidojot iekšējo 
("sviestmaizes") nomu un ārējo ("operāciju") nomu. Jebkurš, kas nopirktu "operāciju" nomu, praktiski 
kļūtu par ēkas menedžeri. Viņš runātu ar īrniekiem un ievāktu īres maksu. Viņš varētu iegūt I 000 000 $ 
ienākumu, samaksāt 750 000 $ nomas naudu un paturēt 250 000 $ sev. Iekšējās jeb "sviestmaižu" nomas 
turētājs praktiski būtu ēkas īpašnieks. Viņš varētu saņemt 750 000 $ nomas maksu, samaksāt 250 000 $ 
zemes īpašniekam un paturēt 500 000 $ sev. Pirms pārdot iekšējo jeb "sviestmaizes" nomu ar tās 
paredzamo 500 000 $ ienākumu, es tomēr labprāt ieķīlātu šo tiesību ar 6,5 % gada ienākumu par 
4 000 000 $. Hipotēku maksājumi no tā sasniegtu 270 000 $ gadā + 2 % jeb 80 000 $ gadā amortizācijas. 
Tas samazinātu 500 000 $ lielo ienākumu līdz 350 000 $ jeb tīro ienākumu līdz 150 000 $ ēkas īpašnie
kiem. Kapitalizējot šos 150 000 $ par pievilcīgiem 6 %, es varētu viegli atrast pircēju par 2,5 miljoniem 
dolāru. Tādā veidā iekšējā jeb "sviestmaižu" noma dotu man 4 000 000 $ ieķīlāšanas ce|ā + 2,5 miljonus 
dolāru pārdošanas ceļā. Kas attiecas uz operāciju nomu ar tās 250 000 dolāru ienākumu, mēs varētu ar 
7 % atdevi investoriem iegūt cenu līdz 3,6 miljoniem dolāru. Ja mēs nodrošinātu finansējumu, tad, 



saņemot atpakaļ ieķīlājumu, cena varētu būt ari lielāka, taču, ņemot vērā to, kas ir (šajā vienkāršotajā 
variantā), iznāk, ka mēs varam iegūt, a) pārdodot un ieķīlājot zemi, - 5 miljonus dolāru; b) pārdodot un 
ieķīlājot iekšējo nomu, — 6.5 miljonus dolāru: c) pārdodot operāciju nomu, — 3,6 miljonus dolāru; kopumā 
15,1 miljonu dolāru pret mums piedāvāto pirkuma cenu - 10 miljoni dolāru. Šādā veidā nomas īpašnieks, 
kurš darbotos kā ēkas menedžeris, ar vioa fiksētajām izmaksām būtu daudz labākā situācijā nekā parastais 
akciju turētājs. Viņš būtu relatīvi drošs pret inflāciju, un gadījumā, ja viņam izdotos pārdot vai iznomāt 
dārgāk, viņa ienākums varētu fenomenāli celties. Tā, piemēram. 10 % pieaugums nomas maksā viņam 
dotu 40 % pieaugumu ienākumos. Ēkas īpašnieks jeb iekšējās nomas turētājs būtu stipri līdzīgā situācijā 
kā privileģēto akciju turētājs ar fiksēto ienākumu, taču ar zināmām priekšrocībām nodokļu maksāšanas 
ziņā. Tas tādēļ, ka ēkas īpašnieks var norādīt uz ikgadējo ēkas nolietojumu, kas mazina naudas ienākumus, 
ko viņš gūst no nomniekiem. Piemērs ar īpašuma sadalīšanu, ko es esmu šeit sniedzis, ir vienkāršots 
variants. Arī dotajā gadījumā ir iespējami citi risinājumi, kas spētu piesaistīt vairāk investoru. Tā, pie
mēram, attiecībā uz iekšējo nomu mēs varētu radīt vēl vienu 2 000 000 vērtu otro hipotēku utt."1 

Kā redzam, zemes un ēkas īpašnieks ne tikai var pastāvēt līdzās viens otram. Zemes īpašnieks būs 
laimīgāks tad, ja atradīsies kāds, kas būs gatavs viņa zemes gabalā būvēt divdesmitpiecstāvu namu. 
Šāds pasākums ne tikai neapdraud zemes īpašnieka tiesības uz zemi, bet gan, tieši otrādi, padara šo 
zemi vērtīgāku. 

Pats par sevi saprotams, ka apbūvētājs vēlas garantiju savām tiesībām, pie tam vispilnīgāko garan
tiju dod īpašuma tiesības. Taču no šiem priekšnosacījumiem nebūt neizriet, ka jebkuras tiesības, kas 
kādai personai ir attiecībā uz zemes gabalu, būtu noteikti jāpadara par īpašuma tiesībām. Gala rezultātā 
tas rada nevēlamu paralēlismu - divu dažādu īpašnieku tiesības attiecībā uz vienu un to pašu objektu, 
kas nav pārvietojams vai reāli sadalāms. 

Lai pielietotu iepriekš aprakstīto "sviestmaizes" metodi - nodibinātu hipotēku uz zemi, ēku un 
piedevām vēl katru dzīvokli atsevišķi, nebūt nav nepieciešams sadalīt īpašumu kā lietu. Ja mēs lietojam 
īpašuma jēdzienu attiecībā uz jebkurām tiesībām, tajā skaitā arī uz saistību tiesībām, tad tā jau pati par 
sevi ir loti plaša īpašuma tiesību izpratne, kas var radīt nevēlamus pārpratumus un pat neloģismus, jo, ja 
kāds atzīst, ka viņam pieder saistība, viņš nav tālu no apgalvojuma, ka viņam ir tiesības uz otras 
personas — parādnieka - darbību, un no šejienes ir tikai viens solis līdz atzinumam, ka viņš ir kungs pār 
otras personas rīcību vai pat tās brīvu izvēli. Bez tam šāds plašs īpašuma tiesību lietojums ir zināmā 
pretrunā ar vispāratzīto lietu un saistību tiesību klasifikāciju. Lietojot īpašuma tiesības attiecībā uz 
tiesībām, ko varētu raksturot kā īpašuma tiesības aprobežojumus (apbūves, lietošanas u. tml. tiesībām), 
arī rodas nevēlams paralēlisms, jo pastāv īpašuma tiesības "kā tādas" un līdztekus tām "pakārtotas" 
īpašuma tiesības uz atsevišķiem iepriekš minēto tiesību elementiem, kas tās ierobežo. No CL sistēmas 
viedokļa šāds lietojums ir neloģisks. Ikdienā šāds lietojums pavisam noteikti pastāv, kā redzam, to lielo 
Zekendorfs savos apsvērumos par debesskrāpja pirkšanu un acīmredzot ne jau tikai viņš vienīgais. 
Taču šis nav ne pirmais, ne arī pēdējais gadījums, kad juridiskas terminoloģijas lietojums ikdienas 
valodā nesakrīt ar zinātnisko terminoloģiju. Diemžēl šādu pašu nekonsekvenci pieļauj arī CL, lietojot 
pašu īpašuma jēdzienu gan attiecībā uz objektu, gan uz tiesībām. Tātad, lai atzītu, ka CL ir pietiekami 
elastīgs, un nodrošinātu šā principa pielietošanai nepieciešamos juridiskos mehānismus, nepietiek tikai 
ar sistemātisku tulkošanu vien. 

Nepieciešama mērķtiecīga likumu tulkošana. Autors negribētu apelēt pie modernā teleoloģiskās 
tulkošanas jēdziena, jo tā, viņaprāt, nozīmē vispirms meklēt mērķi, ko likumā ielicis pats likumdevējs. 
Taču praktiski tas gandrīz vienmēr nozīmē apelēt pie gribas, par kuru "likumdevējam" nav bijis ne 
mazākās nojausmas, apelēt pie mērķa, ko likumā ieliek pats "ideoloģiskais iztulkotājs". No šāda 
viedokļa, normas, kas paredz attiecību noregulēšanu starp apbūvētāju, īpašumtiesisko valdītāju, servi-
tūta, ķīlas un citu iura in re aliena tiesību subjektu, no vienas puses, un zemes īpašnieku, no olras puses, 
tieši sistemātiskas iztulkošanas rezultātā neizbēgami izriet secinājums, ka vai nu ir jāatsakās no dubultās 
īpašuma tiesību jēdziena lietošanas, vai ari jāpārveido CL loti radikāli, svītrojot no tā jēdzienu tiesība 
uz cita lietu kā tādu. 

' Holtschue Karl B. The Autobiography of William ZeckendorlV/American Bar Association Central 
and Eastern European Law Initiative (CEELI), Law Faculty Training Institute on Real Property Law 
and Practice Kracow, Course materials. - 1993. - pp. 124-128. 



Angļu-amerikāou tiesiskā vide (sk. 10. Ipp.) pieļauj terminoloģisku brīvību. Zekendorfs savos me
muāros (piemērs nr. 6) dažkārt šīs atvasinātās tiesības sauc par īpašumu, citkārt - par nomu. Taču 
atsevišķi nemts Civillikums un kontinentālā tiesību sistēma kopumā no Common Law sistēmas nemaz 
tik loti neatšķiras. 

Arī tie argumenti un atsauces, kurus izmantojuši šī "divkāršo" īpašuma tiesību uzskata aizstāvji, ir 
neprecīzi. Tie balstīti uz VLK komentāriem, kas vai nu veltīti tagad neeksistējošām šā likuma dalām vai 
redakcijām, vai arī nepareizi interpretēti. Tiesības uz ēku kā patstāvīgas un pie tam pastāvīgas (laika 
zinā neierobežotas) tiesības kontinentālajā sistēmā parādās gan kā apbūves tiesības, gan kā mantojamās 
nomas (dzimtsnomas, īpašumtiesiskā lietojuma, dominium utile) tiesības (VLK 942.-952. p.). CL šie 
abi institūti ir sveši, tādēļ īpašumtiesiskā valdījuma jeb īpašnieka valdījuma jēdziena lietojums attiecībā 
uz Civillikuma normām, ko sastopam literatūrā', atzīstams par kļūdainu. Nepareizs ir arī secinājums, ka 
atsevišķas Civillikuma daļas, piemēram, 993. panta 3. dala. norāda uz zemes un ēkas dalītu īpašumu, 
kas bija raksturīgs feodālām zemes īpašuma attiecībām2. Atsauce uz V. Bukovski, kurš ari it kā norāda 
uz ēkas un būves atsevišķu reģistrāciju, nav korekta, jo, pirmkārt, V. Bukovskis komentē VLK 811. 
pantu tā iepriekšējā redakcijā, kas būtiski grozīta 1925. gada 27. oktobrī, kad šī norma kļuva identiska 
tagadējai 993. panta 3. daļas redakcijai, otrkārt, V. Bukovskis citētajā vietā norāda tieši pretējo, proti: 
"81 I. pants, runājot par katras jaunuzceltas ēkas nostiprināšanu grāmatās, protams, nerunā par tādām 
ēkām, kas no jauna uzbūvētas nekustamajā īpašumā, kurš jau veido hipotēku vienību un ir ienests grā
matā, bet tikai par tādām, kas uzbūvētas zemes gabalos, kuri līdz šim brīdim nav reģistrēti zemesgrā
matās kā atsevišķs nekustams īpašums."3 Bez tam. analizējot 811. panta sākotnējo redakciju, ir skaidrāk 
saskatāms likumdevēja mērķis, kas tagadējā 993. panta 3. daļas redakcijā var tikt saprasts nepareizi. 
VLK 811. pants nepārprotami runā par jaunas hipotēku vienības izveidošanu nekustamā īpašuma dalī
šanas rezultātā. Tas paredz divus atsevišķus gadījumus, norādot uz lauku nekustamo īpašumu, kas 
izveidots no jauna, un atsevišķu pilsētā uzbūvētu māju, kura reģistrējama uz būvētāja vārda. V. Bukov
skis citētajā lappusē skar arī mantojamās nomas gadījumu, taču īpaši uzsver, ka tādā situācijā korobo-
rācijai pakļauts tikai obroka (mantojamās nomas) līgums, pie tam, ja uz lietojumā esošā zemes gabala 
uzbūvēta māja, tad tā pierakstāma atbilstošajam zemes gabalam4. Ja reiz runa ir par tiesībām, nevis par 
reālajiem objektiem, uz kuriem šīs tiesības attiecināmas, tad arī jālieto loģiski izturēta jēdzienu sistēma, 
respektīvi, lietojot Civillikuma terminoloģiju, jebkurā gadījumā, kad runa ir par kāda nekustama īpa
šuma atsevišķām sastāvdaļām (ēku. dzīvokli ult.), ir jārunā par bezķermeniskām lietām. Tāpat arī 
attiecībā uz ķīlas tiesībām Zekendorfa autobiogrāfijā lietoto terminoloģiju nevaram automātiski pārnest 
uz mūsu tiesisko vidi. Būtu nepareizi runāt par ķīlas tiesībām atsevišķi uz zemi. ēku. dzīvokli utt., bet 
jārunā par pirmās, otrās un trešās kārtas hipotēku. Uzbūvējot uz zemes ēku, rodas nevis jauna hipotēku 
vienība, kā varētu izsecināt, burtiski tulkojot atsevišķas Civillikumu normas, piemēram. 993. panta 
3. dalu vai 1299. pantu, bet gan palielinās nekustamā īpašuma kā jau eksistējoša īpašuma tiesību objekta 
vērtība. Ja izdarām kļūdaino secinājumu, ka rodas jauna hipotēku vienība, respektīvi, patstāvīga ēkas 
īpašnieka tiesības attiecībā pret zemes īpašnieku, tad ari zemes īpašniekam ēkas celtniecība varētu 
izrādīties efektīvs veids, kā paralizēt iepriekš nodibinātās ķīlas tiesības, jo ķīlas ņēmējs, kas pieņēmis 
kā nodrošinājumu neapbūvētu zemi, faktiski zaudētu, nevis iegūtu, ja zeme tiktu apbūvēta un celtnie
cības rezultātā rastos patstāvīgas tiesības citai personai. Jāņem vērā, ka ar celtniecību iegūtās tiesības 
neizdot zemi tās īpašniekam labticīgais apbūvētājs saglabā līdz brīdim, kamēr zemes īpašnieks samaksā 
viņam celtniecības izdevumus (970. p.). Tātad apbūvētājs var, ieķīlājot šīs prasījuma tiesības, ar vēlāk 
nodibinātām ķīlas tiesībām būtiski ietekmēt vai pat sagraut agrāk nodibinājušās ķīlas tiesības uz zemi, 
ja tiktu pieņemts, ka šīs vēlāk nodibinātās ķīlas tiesības atliecas uz ēku kā uz patstāvīgu objektu. 
Apgrozījuma intereses prasa, lai efekts būtu tieši pretējs, respektīvi, lai apbūve nevis samazinātu, bet 
palielinātu sākotnējās ķīlas ņēmēja izredzes, ja ķīla būtu jāpārdod. 

1 Višnakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz 
svešu l i e tu .-R. . 1998. - 37. Ipp. -841.-927. р., II 30.-1400. р. 

2
 GrūtupsA. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. р.). - R., 1996. - 72. Ipp. 

3
 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912— 

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Т о м I. - С. 344. 
4
 Там ж е . - Т ом I I . - С . 1146. 



Speciālie likumi, kas paredz īpašu režīmu ēkām. Likuma "Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatās" 13. pants nosaka: "Ēkas (būves), kas saskaņā ar likuma 
"Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu 
tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14. pantu ir patstāvīgs nekustams īpašums 
un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā." (Latvijas 
Vēstnesis. - 1997. - 20. febr.) Zemesgrāmatā ir atklājams atsevišķs nodalījums, jo 
attiecībā uz vienu un to pašu zemes gabalu izdarāmi divi uzraksti. Var uzskatīt, ka ar 
speciālajiem likumiem restaurēts institūts, kas ir tuvs īpašumtiesiskā lietojuma institūtam. 

Sevišķi šo atsevišķo īpašuma tiesību uz ēkām īpašumtiesiskam lietojumam tuvina 
grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, 
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību", kas izdarīti 
1997. gada 24. aprīlī un ir spēkā no 1997. gada 21. maija. Tie ne tikai izvērsa un 
konkretizēja šā likuma 14. pantā ietverto izņēmumu no Civillikuma 968. panta notei
kuma par zemes un ēkas vienotību ēkām, kas uzceltas pirms Civillikuma spēkā stā
šanās, bet līdztekus tam paredzēja arī gadījumus, kad arī pēc Civillikuma spēkā 
stāšanās veiktas celtniecības rezultātā var izveidoties atsevišķas īpašuma tiesības uz 
ēkām, proti, ja ēkas uzceltas, izmantojot būvlietojuma tiesības kā privatizēto uzņē
mumu blakus lielas, kā arī ja ēkas un būves uzceltas uz nomātas zemes, ja zemes 
nomas līgums ir noslēgts uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, un zemes īpašnieka 
un nomnieka līgumā ir paredzētas nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes ēkas 
kā patstāvīgus īpašuma objektus (minētā likuma 14. panta 4. un 5. punkts). 

Tiesu praksē ir bijušas svārstības jautājumā par māju kā nekustamā īpašuma tiesību objektu neat
karīgi no zemes. 

Pirmskara praksē Latvijas Senāta Administratīvais departaments, tiesas sēdē caurlūkojot sūdzību 
par Centrālās zemes ierīcības komitejas lēmumu attiecībā uz nekustamu īpašumu atsavināšanu, kon
statēja, ka attiecībā uz ēkām. kuras atrodas uz atsavinātiem un valsts zemes fondā ieskaitītiem zemes 
gabaliem biezi apdzīvotās vietās, Agrārā likuma II daļas 43. panta piezīme nosaka, ka'"ēkas tādās vietās 
nav atsavināmas" un ka "Centrālās zemes ierīcības komitejas š. g. [1921. g.] 7. februāra lēmums, kurš 
atzīst arī ēkas par atsavinātām", ir nepareizs un nav atstājams spēkā. Turpretim citā spriedumā Senāts, 
caurlūkojis sūdzību par Zemkopības ministrijas lēmumu attiecībā uz ēku atsavināšanu Vccgulbcncs 
miestā, noteicis, ka ēkas ir zemes un grunts dala un tamdēļ piešķiramas tikai kopā ar zemi, uz kuras tās 
atrodas (agr. ref. lik. II dala 38. pants); ka tā paša likuma 43. panta piezīme nav uzskatāma par vispārējā 
principa izņēmumu, pēc kura ēkas, kuras atrodas uz zemes gabaliem biezi apdzīvotās vietās, miestos 
vai pilsētās un pieder šo zemes gabalu agrākiem īpašniekiem, kaut arī tās nebūtu cēlis zemes gabala 
lietotājs, nav no zemes šķiramas, bet nododamas tam, kam piešķir zemes gabalu, uz kura tas atrodas.1 

Pirmskara praksē, tas ir, līdz Civillikuma pieņemšanai 1937. gadā. VLK paredzēja arī vairākus īpašuma 
tiesību surogātus, tā saucamo dominium utile mantojamās nomas un apbūves tiesību formā, kas ari 
varēja radīt īpašuma tiesības uz ēkām. Tas vairākkārt uzsvērts arī Senāta tiesu spriedumos. Tā vienā no 
spriedumiem tieši norādīts: "Kādas arī nebūtu tiesības, uz kurām pamatojas dominium utile par zemes 
gabalu, katrā ziņā ēkas, kuras uz pēdējās uzstādījis zemes rentes gabala turētājs, pieder viņam nevis uz 
zemes rentes tiesībām, bet uz pilna īpašuma tiesībām. Pēc priv. lik. 811. panta (domāts VLK 811. 
pants, kas atbilst Civillikuma 993. panta 3. daļai - ./. R.) pilsētās katra jaunuzbūvēlā ēka jāieraksta 
zemesgrāmatās uz uzbūvētajā vārdu" (retinājumi oriģinālā - ./ . R.)1. Kaut ari šās normas komentārā 

1 Latvijas agrāra reforma. - 1930. - Pielikums. - 184. Ipp. 
2 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1922//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. - 7 8 . -

79. Ipp. 



jaunākajā literatūrā it kā rasts pamatojums īpašuma tiesībām uz ēku kā uz patstāvīgu objektu1, ir skaidrs, 
ka citētajā Senāta spriedumā runa ir par pilnīgi citu likumdošanas vidi. Senāts uzsvēris, ka arī uz 
mantojamā nomā esošas zemes (dominium utile) uzbūvēta ēka kļūst par apbūvētajā pilnu īpašumu. Bet 
dominium utile ir izzudis. Civillikums nav inkorporējis ne mantojamās nomas (obroka), ne virsīpašuma 
tiesības pilsētās. Tādēļ, kaut arī norma, kas uz šo dominium utile attiecību pamata iedibināta, sagla
bājusies, konstruēt patstāvīgas īpašuma tiesības uz svešā zemē uzbūvētu ēku nebūtu nekāda pamata, ja 
vien nepastāvētu speciālajā likumdošanā paredzētie izņēmumi. 

Mūsdienu tiesu prakse. Zemes gabala īpašniece iznomāja uzņēmumam zemes gabalu uz 25 gadiem 
degvielas uzpildes stacijas pievedceļu celtniecībai un ekspluatācijai. Nomas tiesības nostiprinātas zemes
grāmatā. Uzņēmums uzcēlis degvielas uzpildes staciju, kura pieņemta ekspluatācijā, un uzņēmums griezies 
Rīgas raj. Zemesgrāmatu nodaļā ar lūgumu nostiprināt zemesgrāmatā uzceltās ēkas uz nomātās zemes. 
Zemesgrāmatu nodala lūgumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu atstāja bez ievērības. Tiesa atzina, ka 
degvielas uzpildes stacijas ēkas un būves nav atzīstamas par nekustamu īpašumu. Senāts uzskatīja, ka Civil
lietu tiesas palātas lēmums atstājams negrozīts un sūdzība noraidāma.2 Kādā lietā Senāts uzsvēris, ka sadalīt 
nekustamo īpašumu divās dalās, ja domāta zemes īpašuma un ēku atsevišķa pastāvēšana, nav iespējams, jo 
tas neatbilst Latvijas Civillikuma 968. panta noteikumiem', bet, izskatot strīdu par kopīpašuma sadali dabā. 
Senāts izslēdza no sadales vienu no ēkām. kas saskaņā ar Civillietu liesu palātas spriedumu bija piešķirta 
vienam no kopīpašniekiem, jo minētā ēka 47,1 m2 platībā (garāža), kas atradās uz sadalei pakļautā kopipa-
šumā esošā zemes gabala, kā redzams no lielai pievienotā Zemesgrāmatas akta, ir pašvaldībai piederoša 
saimniecības ēka4. Jājautā, kas gan noliks, ja pašvaldība šo objektu mēģinās ierakstīt zemesgrāmatā. 

Kaut arī vairākkārtēju ķīlas tiesību nodibināšana pamatojas uz "sviestmaizes" ideju (piemērs nr. 6), tas 
tomēr nenozīmē, ka īpašums liek juridiski sadalīts vairākos īpašumos. Atsevišķs statuss var būt ne tikai 
virszemes ēkām. bet arī pazemes veidojumiem. Pazemes veidojumi var būt gan ēkas un celtnes, to aizsākumi 
vai atliekas, gan arī citi veidojumi, piemēram, alas. īpašs statuss ir derīgajiem izrakteņiem un valsts nozīmes 
zemes dzīļu nogabaliem. Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997. gada 6. jūlija noteikumiem 
nr. 238 (Latvijas Vēstnesis. - 1997. - nr. 180.) "Valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts 
nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas kārtība" 8. pantu5 zemes īpašnieka lietošanas tiesības tajā daļā 
ir aprobežotas. Zemes īpašnieks var izmantot valsts nozīmes derīgos izrakteņus, atradnes vai zemes dzīļu 
nogabalus tikai pēc tam, kad saņemta zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence). Noteikumi gan nenorāda, 
vai ari īpašniekam ir aizlieguma tiesība attiecībā pret citu personu veiklajām darbībām, tajā skaitā tiesības 
apstrīdēt licenci, kas atļauj izmantot derīgos izrakteņus vai nogabalus. kuri atrodas īpašnieka zemes gabalā, 
īpašs režīms noteikts aizsargjoslām ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm saskaņā ar Ministru 
kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumiem nr. 413 "Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzes vadiem, gāzes 
noliktavām un krātuvēm noteikumu metodika" (Latvijas Vēstnesis. - 1998. - nr. 308.). Ja pazemes veidojums 
nav atzīstams par ēku un būvi, uz kuru patstāvīgas tiesības ir citai personai, kā ari nepastāv speciāli noteikumi, 
kas paredz aprobežojumu, tad pazemes veidojums pieder īpašniekam. 

Piemērs nr. 7. Pusēm piederēja kaimiņos esoši zemes gabali Indianas štatā. 1883. gadā zemes 
īpašnieks Stjuarts atklāja uz savas zemes ieeju pašreiz zināmajās Marengo alās. Ieeja atradās apmēram 
700 pēdas no robežlīnijas starp zemēm. Nekustamā īpašuma īpašnieks, uz kura zemes bija ieeja mi
nētajās alās, sagrāba šo ieeju, pieprasot maksu no tiem. kas gribēja apskatīt alas. Kaimiņu zemes gabala 

1 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p.). - R.. 1996. - 72. Ipp. 
2 Mans īpašums. - 1997. - Nr. 9(67). - 50.-52. Ipp. 
3 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 1996. - R.: Latvijas tiesnešu mācību 

centrs. 1 9 9 7 . - 5 3 . Ipp. 
4 Turpat. - 390. Ipp. 
5 Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000. gada 5. septembra noteikumu nr. 307 "Valsts nozīmes 

derīgo izrakteņu un atradņu, kā ari valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas kārtība" (Lat
vijas Vēstnesis.-2000. - 8 . septembris, - nr. 313/315)40. panta 1. punktu Ministru kabineta 1997. ga
da 6. jūlija noteikumi nr. 238 "Valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes 
zemes dzīļu nogabalu izmantošanas kārtība" ir zaudējuši spēku no 2000. gada 9. septembra. To vietā 
spēkā ir Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000. gada 5. septembra noteikumi nr. 307 "Valsts 
nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas kārtība". 



īpašnieks, kurš ieguva šo īpašumu 20. gadsimta sākumā, pirmo reizi apmeklēja alu 1895. gadā, samak
sājot ieejas maksu. Tikai 1932. gadā viņš atklāja, ka dala no pazemes alas iestiepjas viņam piederošajā 
gruntsgabalā. Šajā laikā robežlīniju starp attiecīgajām zemes platībām, ieskaitot alas, apstiprināja zemes 
plānā. Pirms šī plāna izgatavošanas neviens no zemes īpašniekiem nezināja, ka faktiski liela alas dala 
atrodas zem tās zemes daļas virsmas, kas pieder kaimiņam. Stjuarta tiesību pēctecis uzskatīja, ka viņam 
ir pilnīgas īpašuma tiesības uz alu visā tās platībā, proti. īpašumtiesības uz dalu. kas atrodas zem kaimiņa 
zemes, viņš ieguvis ar ieilgumu. Tiesa noraidīja šādu viedokli, izdarot secinājumu, ka, kaut arī zemes 
īpašnieka statuss sniedzas no virspuses līdz zemes centram, tomēr patiesais valdījums ir saistīts ar zemes 
virspusi. Attiecībā uz virspusi viņam vajadzētu zināt visu to, ko viņa paša un viņa darbinieku rūpīga 
vērība varētu atklāt. Pazemes slāņus viņš nevar redzēt. Ja blakus esošais īpašnieks pārkāpj sava zemes 
gabala robežas, lai iegūtu derīgos izrakteņus, aizskartā zemes gabala īpašnieks, kura teritorijā tas ieies, 
nevar pielietot nekādus līdzekļus, lai noskaidrotu šo faktu. Prasīt no zemes īpašnieka, lai viņš realizētu 
kontroli pār apakšzemes slāņiem, nozīmē prasīt neiespējamo. Tādēļ alas valdījums nebija redzams. 
Apakšzemes alu lietojumu kaimiņa teritorijā tiesa atzina par slēptu lietošanu, par kuru zemes īpašnieks 
nezināja un viņam nebija pieņemamu līdzekļu, lai atklātu šo faktu1. 

Latvijas apstākļos šāds princips nedarbojas, un 20 metru robeža, pēc kuras ir 
jāprasa attiecīgo institūciju atļauja pazemes darbu veikšanai, tik lielā mērā ierobežo 
Civillikumā paredzēto neierobežoto gaisa un pazemes telpas īpašuma tiesību prin
cipu, ka faktiski atņem īpašniekam ekskluzīvas tiesības rīkoties ar to. Nekas gan 
nekavē tiesu praksē nostiprināt pretēju principu. 

Citu lietu - mežu u. tml. savienojums ar zemi un to juridiskas atdalīšanas iespēja. Kādā 
pirmskara spriedumā Senāts konstatējis, ka, pārdodot nekustamo īpašumu, noteikts, ka pārdots netiek 
mežs, kas paliek pārdevēja (Latvijas valsts) īpašumā kā kustama manta, pie tam pircējs apņēmies mežu 
atpirkt no valsts par noteiktu cenu un ka pretējā gadījumā mežs tiks pārdots izsolē. Noraidot atbildētāja 
uzskatu šajā lietā, ka augošs mežs esot un paliek nekustamas mantas, tas ir, zemes sastāvdaļa vai 
piederums un ka šādu stāvokli nevarot atņemt nedz likums, nedz privāta vienošanās, Senāts savā 
spriedumā norādījis, ka šāds uzskats nav atzīstams par pareizu, pie tam Senāts norādījis: ''Kaut arī 
augošs mežs fiziski un dabiski saistīts ar zemi un principā sastāda tās dalu, tomēr speciāls likums vai arī 
kontrahentu vienošanās var arī nodibināt pretējo. Tas ne tikvien izriet no tiesas norādītā 531. panta 
(atbilst Civillikuma 843. pantam -./. /?.), bet arī no 550. panta, uz ko norādījis tieši Senāts savā spriedu
mā (atbilst Civillikuma 853. pantam - ./. /?.), kas nosaka, ka ar sevišķu vienošanos galvenās mantas 
juridisko stāvokli var arī neattiecināt uz blakusmantu, tas ir, par blakusmantu nodibināt atsevišķas juri
diskas attiecības, ar to pārtraucot juridisko sakaru starp galveno un blakusmantu, neskatoties uz to, ka 
pagaidām turpinās vēl dabiski, fiziski sakari starp tām. Šādu stāvokli - turpina savā spriedumā Senāts — 
sen atzinusi nodibinātā tiesu prakse attiecībā uz ēkām, kuras uzceltas uz svešas zemes (..), tātad, pats 
par sevi, pilnīgi pielaižams un domājams, par mežu (..) nodibināt atsevišķas no zemes juridiskās attiecī
bas."2 Citā spriedumā: meži ir valsts īpašums un nevar pāriet uz mežsargu mājas ieguvēju bez atlīdzības3. 

Publiskas reģistrācijas (koroborācijas) režīms ir svarīga, nekustamām lietām rak
sturīga papildpazīme, kas gan attiecas arī uz dažām kustamām lietām (sk. 182. Ipp.). 

Publiskas ticamības princips, kas izriet no koroborācijas, nozīmē, ka nevienai per
sonai nav tiesību atvieglojumu, kas būtu pamatojami ar zemesgrāmatās izdarīto ierakstu 
nezināšanu. Publiskas ticamības princips ir publisko tiesību institūts. Tā, piemēram, 

1 Cases and materials on modern property law// J. W. Bruce, J. W. Ely, C. Dent Bostick. American 
casebook series. - West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1989. - pp. 593.-6I5. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1927//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. 
1927. - Spriedums nr. 63. - 80., 81. Ipp. 

3 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1929//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1937.-Spriedums nr. 1 9 5 . - 172. Ipp. 



attiecība starp noslēgto atsavināšanas līgumu par nekustamā īpašuma nodošanu citai 
personai un šā līguma seku, tas ir, īpašuma pāreju, nostiprināšanu zemesgrāmatās 
(koroborāciju) vērtējama kā attiecība starp privāttiesisku darījumu un publisku aktu. Ja 
darījums noslēgts atbilstoši likuma prasībām, tad saistība, kas radusies ar šā līguma 
noslēgšanu, ir no atsavinātāja atkarīgo darbību veikšana, lai īpašumu ierakstītu zemes
grāmatā uz ieguvēja vārda. Šī darbība izpaužas kā zemesgrāmatu nodaļai adresēts no
stiprinājuma lūgums1. Zemesgrāmatu publiskas ticamības un negrozāmības princips 
attiecināms uz visiem gadījumiem, tajā skaitā arī uz tiem, kad ieraksts neatbilst faktiska
jam stāvoklim. Patiesajam īpašniekam ir jāpieņem visu to darbību sekas, ko izdarījis 
formālais īpašnieks līdz zemesgrāmatu ieraksta pārgrozīšanai, respektīvi, ieraksta ko
rekcijai atbilstoši patiesajam lietu stāvoklim (994. p. 2. dala). Pretējā gadījumā šīs ne
labvēlīgās sekas būtu jāuzņemas trešajām personām un līdz ar to zustu zemesgrāmatu 
publiskās ticamības principa nozīme. Zemesgrāmatu publiskā ticamība ir noteikta 
apgrozības interesēs. Tajos gadījumos, kad likums uzliek par pienākumu uzņemties tās 
darbības sekas, ko veicis formālais īpašnieks, tas ir, persona, kuras zemesgrāmatā ierak
stītās tiesības neatbilst faktiskajam lietu stāvoklim līdz attiecīgo labojumu izdarīšanai 
zemesgrāmatā, it kā upurē patiesās īpašuma tiesības par labu apgrozījuma interesēm. 
Tas darīts tādēļ, lai trešās personas, kuras nezina un arī nevar zināt par atsavināšanas 
darījuma apstrīdamo raksturu vai par īpašuma iegūšanu ieilguma ceļā (pretējā gadījumā 
šīs personas kā launticīgie ieguvēji atbildētu par savas darbības sekām), varētu pajauties 
uz publiski pieejamo zemesgrāmatu ierakstu un otrādi — nevarētu atsaukties uz šā ierak
sta satura nezināšanu. Patiesībā šī "upurēšana" tikai nostiprina īpašuma stabilitāti un 
galu galā nāk par labu īpašnieku interesēm lielumlielajā vairumā gadījumu2. Šāds vie
doklis atbilst arī pirmskara Senāta praksei. Senāts vairākos spriedumos gan attiecībā uz 
ēkām, gan arī attiecībā uz citiem objektiem, piemēram, mežu, atzinis, ka likuma noteiku
miem par šo priekšmetu nesaraujamu sakaru ar zemi, kas padara šos objektus par zemes 
dalu, ir dispozitīvs raksturs, respektīvi, ar pušu vienošanos var nodibināt pretējo. Tas 
saskaņā ar Senāta izteikto viedokli izriet gan no VLK 531. panta (Civillikuma 843. pants), 
gan arī no VLK 550. panta, kas atbilst Civillikuma 853. pantam (šī panta pēdējā piebilde -
"ja vien nav tieši noteikts pretējais"). "Šādu stāvokli," teikts kādā Senāta spriedumā, "sen 
atzinusi nodibinātā tiesu prakse attiecībā uz ēkām, kuras uzceltas uz svešas zemes."3 

Atklātības princips, kas izriet no koroborācijas, nozīmē, ka jebkurai ieinteresētai 
personai nodrošināma iespēja iepazīties ar šo ierakstu saturu. 

Literatūrā minēts ari obligātā ieraksta, specialitātes un prioritātes princips4, kā ari hipotēkas institūta 
noteiktības princips5. Prioritātes princips nozīmē, ka agrāk paredzētajām tiesībām ir priekšroka attiecībā 
pret vēlāk ierakstītajām. Ierakstīšana šajā gadījumā nozīmē paša ieraksta izdarīšanu, par kura esamību 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta 1934. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1935. - Spriedums nr. 46. - 45.-46. Ipp. 

2 Покровский И. Основные проблемы гражданского права. — Петро^ад, 1917. — С. 183. 
3
 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi//Ticslietu ministrijas vēstneša pielikums. - 1927. -
Spriedums nr. 63. - 80., 81. Ipp. 

4 Čakste K. Civiltiesības. - R., 1940.-47. Ipp.; GrūtupsA. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri, 
īpašums (927.-1129. р.). - R., 1996. - 69. Ipp. 

5
 Sinaiskis V. Latvijas Civiltiesību apskats. - R., 1996. - 98. Ipp. 



no šī brīža var uzziņai jebkura persona. Tiesa gan, literatūrā izteikts viedoklis, ka vārds "ierakstīšana" 
jāsaprot plašāk, tas ir, ne tikai kā paša zemesgrāmatas ieraksta izdarīšana, bet gan ierakstīšanas procesa 
sākums, tas ir, nostiprinājuma lūguma iesniegšanas laiks1. Domājams, ka iesniegums, kas nav ticis 
apmierināts, izdarot attiecīgu ierakstu, nav arī pieejams citām personām. Ja radīsies strīds par prioritāti 
sakarā ar kļūdām vai ļaunprātībām šāda iesnieguma apmierināšanā un liesas ceļā tiks nodibināta prio
ritāte vienam no ierakstiem, arī šādā gadījumā prioritātes pamatā būs nevis pats iesniegums, bet tiesas 
spriedums. Pilnā mērā zemesgrāmatu principi var darboties nevis kopš iesnieguma izdarīšanas brīža, 
bet gan kopš ieraksta pabeigšanas brīža, kad tas iegūsi atklātību un publisku ticamību. 

Zemesgrāmatu ieraksta neatgriezeniskumu likums saista ar sludinājuma ievieto
šanu presē. Koroborāciju uzskatāma par notikušu un apstiprinātais darījums ir neap
strīdams pēc tam, kad tiesa iespiež "Valdības Vēstnesī" sludinājumus 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 vēlāki strīdi pret to noraidāmi. Tomēr tāda sludinājuma klajā laišana atkarīga 
no darījuma dalībnieku gribas (1481. p.). 

Literatūrā pausts viedoklis, ka ieraksts vispār kļūst saistošs trešajām personām tikai ar sludinājuma 
ievietošanas brīdi2. Jaunākajā literatūrā pausts viedoklis, ka 1481. p. minētā norma nav piemērojama, jo 
Latvijā nav attiecīga nosaukuma izdevuma, kaut gan atzīts, ka ierobežotā mērā šī metode izmantota 
attiecībā uz tiesībām, kas iegūtas uz liesas sprieduma pamata, publicējot sludinājumu laikrakstā "Lat
vijas Vēstnesis", kā to paredz likuma "par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 22. p.-' 

ASV pastāvošās reģistrācijas sistēmas ir dažādas. Viena no tām - atsavinātāja-ieguvēja sistēma. 
Atsavinātājiem un saņēmējiem ir atsevišķa reģistrācija. Atsavinātāja reģistrā dokumenti, kas pierāda 
darījumu ar nekustamo īpašumu, ir sakārtoti alfabēta kārtībā zem atsavinātāja vārda. Katrs ieraksts 
satur arī saņēmēja vārdu, zemes aprakslu, dokumenta veidu, reģistrēšanas datumu un atsauci uz 
noteiktu sējumu un lappuses numuru, kur ievietota reģistrētā darījuma kopija. Saņēmēja rādītājs satur 
identisku informāciju, tomēr dokumenti nav sakārtoti pēc saņēmēja vārda. Balstoties uz šo sistēmu, 
ir iespējams atrast jebkuru darījumu apliecinošu dokumentu vai zem atsavinātāja vai zem saņēmēja 
vārda. Alternatīva sistēma ir tā saucamā zemes joslas sistēma. Šajā gadījumā dokumenti, kas apliecina 
darījumu ar nekustamo īpašumu, ir sakārtoti atkarībā no tā, kāds zemes gabals figurē konkrētajā 
gadījumā. Saskaņā ar katru no šīm sistēmām personai, kas vēlas pārbaudīt īpašuma tiesības, jāizveido 
īpašuma tiesību pārejas ķēde līdz pat pašreizējam nekustamā īpašuma īpašniekam. Dažos štatos 
īpašuma tiesību ķēdes jāpierāda 30-40 gadu periodā, bet citās jurisdikcijās šis periods sasniedz pat 
60 gadus. Jebkurš dokuments, kas apliecina īpašuma tiesību pāreju, ir spēkā neesošs, ja netiek 
reģistrēts publiskā reģistrā4. 

_jMyjeJmJH^nasl^ mēru 
un svaru (844. p.). Atvietojamas lietas bojāejas gadījumā tās atdošanas pienākums 
neizbeidzas C'suga neiet bojā"), sk. CL 107., 546., 563., 564., 566., 734., 735., 1789., 
1978., 1992., 2024. p. 2. pkt., 2119., 2215., 2244., 2378., 2379. pantu. Neatvieto
jamas lietas bojāeja ir viens no saistības izbeigšanās pamatiem (2008., 2023., 2147. p. 
1. pkt., 2168. p. 1. pkt.). 

1 Višņakova C, Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz 
svešu lietu (841.-926., 1130.-1400. p . ) . - R . , 1998. - 166. Ipp. 

2 Sinaiskis V. Latvijas Civiltiesību apskats. - R., 1996. - 52. Ipp. 
1 Torgans K., Grūtups A., BalodisK., Višņakova G., PetrovičsS., Kalniņš E.. Bitam A. Latvijas Repub

likas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400. p.). - R „ 1998.-65 . Ipp. 
4 Cases and materials on modern property law. Second edition// J. W. Bruce. J. W. Ely, C. Dent Bostick. 

American casebook series. - West Publishing Co., St. Paul, Minnesota. - pp. 544-554. 



Neatvietojamas lietas (844. p. 1. d. 2. un 3. teikums). Neatvietojamas lietas ir 
pretstats atvietojamām, respektīvi, sugas lietām. Šis iedalījuma veids ir relatīvs. 
Viena un tā pati lieta, piemēram, uzvalks, var būt sugas lieta vai ari individuāli 
noteikta atkarībā no līgumiskās attiecības, kuras priekšmets šī lieta izrādās. Tā, 
piemēram, noteikta daudzuma vilnas uzvalku piegādes saistība neizbeidzas, ejot bojā 
konkrētai partijai. Tajā pašā laikā saistība par uzvalka pašūšanu izbeidzas, ja pastā
vējis līguma nosacījums, ka šis darbs uzņēmējam jāizpilda personiski, bet no pusēm 
neatkarīgu apstākļu dēl šis izpildījums kļuvis neiespējams. Neatvietojamu lietu vidū 
īpašu vietu ieņem unikālas lietas (latīņu vai. unicum - vienīgais). Dažkārt šo jēdzienu 
pilnīgā pretrunā ar iepriekš minēto latīnisko terminu saprot arī kā retumu, retu eksem
plāru1. Salīdzinājumā ar atvietojamām lietām neatvietojamās lietas vieglāk identi
ficēt. Tāpēc mazāk problēmu ar to atprasīšanu no sveša valdījuma. Toties grūtības 
rodas ar neatvietojamu, it sevišķi - unikālu lietu vērtības noteikšanu (sk. 39. lpp.). 

Literatūrā izteikts viedoklis, ka atsevišķos gadījumos, piemēram, iesniedzot īpašuma prasību, sugas 
lietas iespējams identificēt arī, vienīgi nosakot to skaitu, mēru un svaru, kaut gan norādīts, ka atvie
tojamas lietas šādi netiek identificētas2. Būtībā šādos gadījumos tiek identificētas sugas lietas kā īpašs 
lietu kopums, piemēram, vienā maisā sabērtie kartupeli. Dabiski, ka to daudzums, svars, skaits, tilpums 
u. tml. var būt netieši identificēšanas līdzekli, taču ir pilnīgi skaidrs, ka nevar atprasīt lietu, kuras 
identitāti īpašnieks nav pierādījis. 

Patērējamas lietas ir tās* kuras zaudē vērtību lietošanas procesā vai zūd vienā 
izlietošanas reizē, nepatērējamas lietas derīgas vairākkārtējai lietošanai (845. p.). 
Patērējamas lietas parasti ir ari sugas lietas, un abos gadījumos piemērojamie notei
kumi ir vienādi vai līdzīgi (2244. p.). Tomēr zināma nozīme ir vēl citiem kritērijiem -
vērtībai, pielietojumam u. tml. Šim iedalījumam ir nozīme atsevišķos līgumos. Tā, 
piemēram, ja lietas, ko uzskata par patērējamām, nodos citai personai, bez vārdiem 
būs saprotams, ka tās izlietos patēriņam, tāpēc būtu neloģiski pieprasīt šīs pašas lietas 
no lietotāja, izņemot gadījumus, kad lietas aizturētas (1739. p.), apķīlātas (1747. p.) 
u. tml. 

Atvietojamu, patērēļamu ljetu.īpatnībajrarījā,kavienauntā paša līgumaietva
ros atkanbTā no pušu nolūka līgumattiecību raksturs var būjļski mainīties. Tā, piemē
ram, glabājuma līgums var pārvērsties aizdevuiliaTigūma (1992.-1994. p.). 
T Sīm lietām raksturīgās īpašības tās padara pār loti parocīgiem objektiem vairum
tirdzniecībā, radot iespētu tirgoties ar nakoíxiSSJ^ecémU'onwwdities futures). Šiem 
Oanjumiem raksturīga īpatnība ir to lielāka stabilitāte. Tā, piemēram, preci pircējs 
var pārdot tālāk, pirms samaksājis tās vērtību pārdevējam, neriskējot ar to, ka pār
devējs atsauks darījumu (2071. p.). Atvietojamu, patērējamu lietu īpašības tās pārvērš 
par vērtību mēru attiecībā pret citām lietām. 

Nauda tieši tādēļ noder šīs funkcijas pildīšanai, ka tā ari ir_atvietoiama, pļe tam 
patērējama lieta3. Tas savukārt nozīmē, ka lietas iznīcināšana likuma izpratnē ne 

1 Latvju mazā enciklopedija/Dorofil Alfrēda Bīlmana virsredakcijā. - R . : Grāmatu draugs. - 2760. lpp. 
2 GrūtupsA. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p.) .-R., 1996.- 130. lpp. 
3 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Приб&итийских еь продолжением 1912-

1914 гг. и сь разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 90. 



vienmēr nozīme lietas fizisku iznīcināšanu. īpašnieka izpratne arī naudas tērēšana 
nav nekas cits kā tās aktīva, apzināta iznīcināšana. 

Eiro (€) ieviešanas prakse - no 1999. gada 1. janvāra tā eksistē kā elektroniska nauda, bet no 
2002. gada 1. janvāra - kā banknotes un monētas, turpretim aizstājamās monetārās savienības valstu 
valūtas gan vēl eksistē kā banknotes un monētas, bet vairs neeksistē kā valūta. Tas parāda svarīgu 
atšķirību starpļtaudu hanknošu_un monēiuianiuLkas eksistē kā ķermeniskas, atvietojamas, pajčjējam.aJw 

Jietas . uffļvalūtu^ kas pic^kjn^ijjajļi^^ Tāpēc nepareizs ir apgalvojums, ka nauda 
var būt ķīTaTpnekšmets kā atvietojama lieta. Šis secinājums' izdarīts, kļūdaini identificējot naudu kā 
ķermenisku lietu ar valūtu. 

Viens no praktiski svarīgiem jautājumiem i r - v a i patērējamas atvietojamas lietas, it sevišķi nauda, 
var būt ķīlas priekšmets. Jaunākajā literatūrā izteikts viedoklis, ka nauda kā atvietojama liela, nevis 
vērtības mērs var būt ķīlas priekšmets (valūta, kolekcija)2. Kā jau minēts iepriekš, valūta nav ķerme
niska lieta. Numismātiska kolekcija savukārt vairs nav nauda. 

Nauda, kas nodota kā nodrošinājums, piemēram, drošības nauda (cautio), nevar tikt vienlaikus 
uzskatīta par ķīlas priekšmetu, jo tā no nodošanas brīža pāriet tās personas īpašumā, kuras faktiskajā 
varā atrodas, - "skaidra nauda kā fungibla (atvietojama) lieta katrā ziņā pāriet ķīlu ņēmēja īpašumā un 
ķīlu devējam paliktu vienīgi personīga obligatoriska tiesība par ķīlas atdošanu (..) skaidrās naudas 
nodošana un pieņemšana kā drošības nauda (cautio) ir katrā ziņā obligāciju (t. i., saistību tiesība) 
prasījums"3. 

Literatūrā izteikts apgalvojums, ka nauda varētu būt ķīlas priekšmets (sk.: VišņakovaG., Balodis K. 
Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu. - R., 1998. -
169. lpp.). Tas balstās uz pieņēmumu, ka nauda kā ķermeniska lieta pretstatāma naudai kā vērtību 
mēram un ka nauda tādējādi varētu tikt atzīta par nepatērējamu lietu4. Šāda izpratne par naudu ir pretrunā 
ar naudas funkciju. Papīra vai metāla naudas vienības lieto kā maksāšanas līdzekli. Vērtību mērs ir 
nevis pati nauda, bet tās skaitliskā izteiksme. Ja ieķīlāts liek parāda prasījums, tad - nevis kā ķermeniska 
lieta, bet kā saistība. Vērtības noteikšanai nav nepieciešamas reālas naudas vienības. 

NaudasjjjmjhasJiāJ^ s, ir nepatē^ arī^ 
neatvietojamas v^ļ^at^njjcālas lietas-r Tās var būt par ķīlas priekšmetu. Taču šādā 
kvalitāte tās savukārt netiek lietotas kā nauda. 

Lietu kopības Cuņiversitas rerum) iŗ^&Jka^jaarjaj^^ 
viens vesels. Lietu kopības idejas pamatā ir īpašnieka vai kāda cita civiltiesisko 
attiecību subjekta (nomnieka, darbuzņēmēja u. tml.) nodoms. Taču katr^je^iLk^P-īt^ 
ietvertā lieta var izrādīties arī atsevišk^bjekLs^Noteicošā, protams, ir līgumslēdzēju 
grlrjaTtr^īeTTikums nosaka dažas svarīgas normas, kas var palīdzēt neskaidrību 

. gadījumos atrisināt domstarpības. 
ļfnM**.? Izšķir divu veidu lietu kogībasj^^ 

rerum distantium), piemēram^ servīzes, kgļeķcjja^ ^savsļgrņģii savienotu lietu 
kogjģas (universitas rerum cohaerenJium^j^m 
starpēji savienotam var uzskatīt arī ēkas, kas uzceltas uz viena zemes gabala. Tā, 
piemēram, ja līgumā būs rakstīts, ka pirkuma priekšmets ir dzīvojamā māja, tad, kā 

1 Višņakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lielas. Valdījums. Tiesības uz 
svešu lietu (841.-926., 1130.-1400. p.). Komentārs 1294. pantam 2. punkls .-R. , 1998.- 169. lpp. 

2 Turpat. 
3 Konrādi F., Valters A. Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumiem. 1929. 

gada 7. februāra spriedums nr. 254. - 17., 18. lpp. 
4 Višņakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz 

svešu lietu (841 .-926., 1130.-1400. p.). - R., 1998. - 13. lpp. 



pats par sevi saprotams, ir atzīts, ka nopirktas ir arī saimniecības ēkas. Balstoties uz CL 
normu, kas paredz, ka "jāieraksta zemesgrāmatās uz īpašnieka vārda kā jauna hipotēku 
vienība katrs nekustams īpašums, kas nav cita tāda īpašuma piederums" (993. p. 3. d.), 
A. Grūtups izteicis viedokli, ka CL pieļauj ēkas un zemes dalītu īpašumu1. 

Tā kā zeme principā ir dalāma, ēkas varēlu tikt atzītas ari par atsevišķiem objektiem, bet A. Grūtups 
domā ēku atsevišķi no zemes. V. Bukovskis, uz kuru norādījis A. Grūtups sava viedokļa pamatošanai, 
citētajā vietā norāda tieši pretējo, proti, ka likums, "runājot par katras jaunuzceltas ēkas nostiprināšanu 
grāmatās, protams, nerunā par tādām ēkām, kas no jauna uzbūvētas nekustamajā īpašumā, kas jau veido 
hipotēku vienību un ir ienestas grāmatā, bet tikai par tādām, kas uzbūvētas zemes gabalos, kuri līdz šim 
brīdim nav reģistrēti zemesgrāmatās kā atsevišķs nekustams īpašums"2. 

^ J J e j j j J a i p I & u i ^ ko
pības jēdziens pats par sevi norāda, ka tajā ietilpst lietas, kas var būt arī patstāvīgi 
tiesību objekti, taču parasti atsevišķu priekšmetu vērtības kopsumma ir mazāka nekā 
lietu kopuma vērtība. Tāpat kā citos gadījumos, lietu liktenis atkarīgs no darījuma dalīb
nieku gribas, tomēr atsevišķas lietas uzskata par pārdotām kopā, kamēr līgumā nav 
īpašas atrunas, kas izdala lietu no kopības un padara to par atsevišķu līguma priekšmetu. 

.Ar lietu kopību var rīkoties - pirkt, pārdot, ieķīlāt u. tml., taču lietu kopību nevar 
atprasīt rio_,svejša~n£Jilamīga^^ īpašuma prasības priekšmets var būt tikai 

_aLS£ :̂iškas lietukopībā ietilpstošas ķermeniskas lietas (1050. p.), kaut gan literatūrā 
pausts arī pretējs viedoklis\ 

īpaša loma ir ķermenisku un bezķermenisku lietu kopībām. Viena no raksturī
gākajām šāda veida lietu kopībām ir mantojļrrņs^Tas ir, kopība, kiu:ā_leti]psL-visa 
kustamā un nekustama manta, kā arī citiem atdodamas tiesības un saistības, kas 
mirušam vai par mirušu izsludinātam piederējušas, viņa patiesās vai tiesiski piene-

""rnlimās nāves laikā (382^p3. Mantojuma tiesības aptver visu civiltiesiskajā apgrozībā 
es"Ōsu mantu (īpašumus) un arī tiesības, kas pieļauj pēctecību. Mantiniekam ir tiesības 
iestāties mantojuma atstājēja vietā strīdā par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemiJ. 
Savukārt jautājumā par atteikšanos no tiesībām uz denacionalizējamo zemi lauku 
apvidos par labu citai personai Senāts izdarījis pretēju secinājumu5. 

Galvenā un blakus lieta ir nosacīts iedalījums, kas raksturo veidu, kādā savstar
pēji saistītas lietu kopībā ietilpstošās atsevišķās ļietas^ļļjalvenās lietas ir tās, kas ir 

...patstāvīgi tiesību priekšmeti, bet blakus lietas seko galvenajai lietai juridiskajā apgro
z ī b ā (850. p.). Tas nozīmē, ka, slēdzot līgumu par galvenās lietas atsavināšanu, 

parasti pieņem, ka blakus lietas nododamas kopā ar galveno lietu pat tad, ja par šīm 
blakus lietām speciāli līgumā nekas nebūtu minēts. Ko uzskatīt par galveno un ko par 
blakus lietu, tas lielā mērā ir juridiskās prakses jautājums. 

1 Grūtups А. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. р.). - R., 1996.-72. lpp. 
2
 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том 1. - С. 344. 
3
 Grūtups А. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. р.). - R., 1996. - 129.-

130. lpp. 
4
 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 1996.- R.: Latvijas tiesnešu mācību 
centrs, 1997.-24., 25. lpp. 

5 Turpat. - 46., 47. lpp. 



(tfllvftnflR l i f j f ļ s s a i c f ī h i ļ bļaķm lifrtrî **vffaka JīgMOiiiļ pftFfffnn vai Likums. Fak
tam, ka divu lietu izmantošana cieši saistīta, pašam par sevi nav sevišķas nozīmes. 
Tā, piemēram, grāmatas un grāmatplaukts, automobilis un garāža nav uzskatāmi par 
galveno lietu un piederumu. 

Lai noteiktu galvenās lietas saistību ar blakus lietu, svarīga nozīme ir lietas 
izmantošanas mērķim. Kādā lietā Senāts norādījis, ka nav izšķirošās nozīmes tam, 
kādām vajadzībām, pēc līguma formāliem nosacījumiem, telpas tikušas izīrētas, bet 
gan tam, kā telpas faktiski tiek lietotas. Konkrētajā gadījumā, kaut arī telpas izīrētas 
kā dzīvoklis, bet faktiski tiek lietotas kā tirdzniecības uzņēmums, izīrētājs nav spiests 
apmierināties ar maksu, kura viņam pienāktos, ja telpas tiktu lietotas saskaņā ar 
līgumu - kā dzīvoklis. It sevišķi, ņemot vērā, ka īrnieku interesēs izdotais likums 
"Par telpu īri" (domāts pirmskara likums - / . R.) ir izņēmuma likums un tāpēc tulko
jams visšaurākajā nozīmē. Šī iemesla dēļ īrnieks var baudīt tikai tās priekšrocības un 
tos labumus, kuri tieši paredzēti šajā likumā, tikai tad, ja telpas arī reāli tiek izman
totas kā dzīvoklis1. Piebildīsim, ka blakus lieta šajā gadījumā ir maksa par telpu 
lietošanu. Apskatāmajā gadījumā strīds bijis par to, vai piemērojami speciālie maksas 
atvieglojumi, pamatojoties uz likumu "Par telpu īri", vai sakarā ar telpu īpašo izlie
tošanas mērķi šādi atvieglojumi nomniekam nepienākas. 

Līgumattiecībās iedalījums "galvenā un blakus lieta" būs atkarīgs no juridisko 
attiecību dalībnieku gribas, toties īpašuma, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas prasībā 
saistoši ir likuma noteikumi. 

Likumā noteikti vairāki blakus lietu paveidi: galvenās lietas būtiskās dakts, 
augļi, piederumi, galvenai lietai taisītie izdevumi un uz to gulošas nastas ( 8 5 1. p.). 

Galvenās lietas būtiskas daļas, pirmkārt, ietilpst galvenās lietas sastāvā, otrkārt, 
galvenā lieta nevarētu pastāvēt bez būtiskās daļas vai vismazjiebūtu atzīstama par 
pilnīgu (854.JTJLJJ-Z gal venaslīeta's būtiskajam dalām var nodibināt patstāvīgu valdī
jumu. IsJozīme ir ne tikai fiziskajai situācijai, bet arī juridisko attiecību dalībnieku 
nolūkam. Tā, piemēram, mežs var būt zemes sastāvdaļa, bet to var pārdot arī kā 
atsevišķu kustamu lietu, ja mežu pārdos izciršanai. Māju var pārdot kā nekustamu 
lietu, kas ir zemes sastāvdaļa, bet var pārdot arī nojaukšanai. Šādā gadījumā tā būs 
materiālu (kustamu lietu) kopums. 

Ēkas un stādījumi attiecībā pret zemes gabalu. Ēka ir citas lietas - zemes gabala - dala (968. p.), 
bez kuras gan var pastāvēt galvenā liela - zeme, bet kura pati nevar negrozīti tālāk pastāvēt bez galvenās 
lietas.-" Taču ēka nav būtiska zemes dala. Būtu absurds uzskatīt, ka zeme nevar pastāvēt bez ēkām. Tātad, 
lietojot likuma (854. p.) kritērijus, ēka nav būtiska zemes dala. Kādā Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta spriedumā atzīts, ka pagrabs nav uzskatāms par ēku, bet gan par būvi3. Tajā pašā laikā svarīgi 
konstatēt, ka ēka uzskatāma tieši par zemes dalu. Tā tas ir saskaņā ar CL. Diemžēl šajā visai sarežģītajā 
jautājumā jāņem vērā fakts, ka ēku kā patstāvīgu tiesību objektu atzīst virkne speciālo likumu. Strīdīgs ir 

1 Senāta civila kasācijas departamenta 1934. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1935. - Spriedums nr. 55. - 54.-55. lpp. 

2 Civillikums. Trešā dala. Lielu tiesības ar komentāriem/Sag. LU docents, juridisko zinātņu kandidāts 
Jānis Rozcnfclds. - R., 1993. - 9. lpp. 

3 Latvijas Republikas Augstākā liesa, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departa
menta spriedumi un lēmumi, 1997. - R.: Latvijas tiesnešu mācību centrs, 1998. - 86. lpp. 



jautājums par tiem likumiem, kuri pieņemti pirms Civillikuma lietu tiesību daļas spēkā stāšanās. Attiecībā 
uz likumiem, kas pieņemti vēlāk, tiesu prakse tieši šo apstākli norādījusi kā izšķirošu argumentu secinā
jumam, ka šādos gadījumos 968. panta noteikumi nav piemērojami1. Jākonstatē, ka nav nekāda pamata 
šajos gadījumos runāt vienkārši par ' 'izņēmumiem" no CL deklarētajiem vispārīgajiem principiem par 
zemes un ēkas juridisko vienotību. Diemžēl šajos gadījumos sastopamies ar diviem pilnīgi atšķirīgiem 
tiesiskiem regulēšanas paņēmieniem, kas savstarpēji viens otru izslēdz un ir principiāli nesavienojami. 
Šāds juridisks duālisms pastāvēs tikmēr, kamēr vien pastāvēs šie, tā saucamie izņēmumi. 

Zemes īpašniekam rodas īpašuma tiesības pieauguma rezultātā, t. i., ja viens zemes gabals pievie
nojas otram (960. р.); ja zemes gabals, straumes vai cita dabas spēka atrauts no vienas zemes un pienests 
otrai un ja tas cieši savienojies ar minēto zemes gabalu (966. р.); ja zemes īpašnieks labā ticībā izlietojis 
kādām būvēm uz savas zemes svešus materiālus, tie kļūst par vina īpašumu (971. р.); augi, kas pārstādīti 
svešā zemē, pieder tās īpašniekam no tā laika, kad tie laiduši saknes šajā zemē (973. р.); izsētā sēkla ir 
tā īpašums, kam pieder ar to apsētā zeme (976. р.). 

Šo lietu turpmākais liktenis ir atšķirīgs. Svešā zemē iestādītie, bet pēc tam no šīs zemes atkal 
atdalītie augi nenonāk vairs atpakaļ iepriekšējā īpašnieka īpašumā, bet paliek tās personas īpašums, 
kurai pieder zeme (973. р.). Turpretim gadījumā ārzemes īpašnieka labticīgi izlietotiem svešiem mate
riāliem (971. p.) šādas norādes likumā nav. Tiesu prakse atzīst, ka tādā gadījumā, ja materiālu savie
nojums ar zemi izbeidzas, materiāla līdzšinējā īpašnieka īpašums atjaunojas-. 
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CL par civi l i«nja^em«at2īst- īres•т€ЖшгрФв$шш$^.Ш11«~(855. р. 2. daļas 
^pēdējais teiku-ms). CL tieši nenoregulē jautājumu par civilo augļu, tādu kā nomas un 
""īres maksas un kapitāla procenti atdalīšanās brīdi. Taču pēc analoģijas ar 856jaanJ:.ā 

norādīto principu, kas paredz, ka dabiskie augjj, atzīstami par galvenās lietas..dalu., 
tikai tik ilgi, kamēr j ļ a j j ļ ^ ^ 
patstāvīgām lietām, nomas un īres maksas un kapitāla procenti jāatzīst par patstāvīgu 
lietu, iestājoties maksājuma termiņam. Par to, ka minētais princips pec analoģijas 
piemērojams arī civilajiem augļiem, pilnīgi noteikti izteicies V. Bukovskis3. Pušu 
nolūks var būtiski ietekmēt jautājumu par to, vai dotajā civiltiesiskajā attiecībā runa 
ir par augļiem vai ne. Tā, piemēram, ja pušu nolūks vērsts uz to priekšmetu nodošanu, 
kuri līguma izpildes brīdī būs atdalījušies no ražojošās lietas (uzpērkot nākamo ražu, 
kā arī mežu, kas paredzēts izciršanai), jautājumam par attiecību starp ražojošo lietu 
un augļiem nav nozīmes. Par augļiem neatzīst peļņu, kas iegūta, pārdodot pašu lietu. 

Procenti. Izšķir likumTšTcoTiļT^r^^ 
Likumiskie procenti prasāmi nevis atsevišķi, bet reizē ar galveno saistību, un tādēļ 
tos nevar prasīt vēlāk, ja attiecīgā laikā par tiem bijis noklusēts vai galvenā parāda 
samaksa pieņemta bez iebilduma (1760. р.). Šo normu nevar tulkot paplašināti, attie
cinot arī uz līgumiskajiem procentiem4. 

1 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi, 1997. - R.: Latvijas tiesnešu 
mācību centrs, 1 9 9 8 . - 123. lpp. 

2 Civillikums. Trešā dala. Lietu tiesības ar komentāricm/Sag. LU docents, juridisko zinātņu kandidāts 
Jānis Rozenfelds. - R., 1993. - 33. lpp. 

3 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. — Том I. — С. 262. 
4
 Izvilkumi по Latvijas Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumiem (XI)//Grāmatrūpnieks. -

1934. - Nr. 1; Izvilkumi no Latvijas Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumiem (XII)// 
Grāmatrūpnieks. - 1935/1936. - Nr. 1; Izvilkumi no Latvijas Senāta civilā kasācijas departamenta 
spriedumiem (XIIII)//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. - 1936/1937. - Nr. I. 



Galvenās lietasjŗjied^ kalpo galvenajai lietai un ir pastāvīgi ar 
to saistīts (857. p.). Tirdzniecības uzņēmumā par piederumu uzskata leti, restorānā -
iebūvētus galdus, rūpniecības uzņēmumā - iemontētus darbgaldus, taču, mainoties 
ēkas izmantošanas raksturam, piemēram, pārveidojot uznēmurnurjar noliktavu, mai
nīsies ari tajā atrodošos un ar ēku cieši savienoto ie^āŗtf^aKsturs. Darbgaldi pārstās 
būt ēkas piederums, jo pašreizējam izmantošanas mērķim tie nav nepieciešami. 

Pirmskara praksē ir samērā daudz lietu, kur norādīts uz mašīnām kā ēkas piederu
miem. Tomēr kādā lietā Senāts izdarījis atšķirīgu secinājumu, norādot, ka, ieķīlājot 
nekustamo īpašumu, ieķīlātājs ieķīlājis arī fabriku kā nekustamās mantas sastāvdaļu, 
par ko īpaši minēts ieķīlāšanas rakstā. Bez tam saskaņā ar VLK 573. pantu (kas atbilst 
Latvijas Republikas Civillikuma 860. pantam, panta redakcija gan nedaudz grozīta — 
/. R.) mašīnas atzīstamas par fabrikas, tas ir, nekustamās mantas piederumu, tādēļ 
ķīlas tiesības konkrētajā gadījumā tika attiecinātas arī uz fabrikas mašīnām. Saskaņā 
ar VLK 1372. pantu, kas atbilst Civillikuma 1302. pantam, šajā gadījumā Senāts 
izdarījis secinājumu, ka tiesu palāta, atzīstot kokapstrādāšanas fabrikas mašīnas par 
ieķīlātām, rīkojusies pilnīgi saskaņā ar likuma noteikumiem. Par pamatojumu šādam 
secinājumam kalpojis arguments, ka mašīnas domātas kokapstrādāšanai, tas ir, tieši 
minētās fabrikas vajadzībām. Kā redzam, Senāts šādu secinājumu izdarījis, kaut arī 
par mašīnām nav bijis īpaši atrunāts atzīmē zemesgrāmatā1. 

JPļejdjejŗju^^ 
Kādā Senāta spriedumā lemts jautājums, vai kieģeļnīcas mašīnas uzskatāmas par 
ieķīlātām kopā ar nekustamo īpašumu, kurā atrodas kieģeļnīca. Uz to dota noraidoša 
atbilde, secinot, ka, kaut gan mašīnas kā tādas jau pēc būtības var būt tikai par 
fabrikas piederumiem, jo kalpo un ir nolemtas kalpot tikai fabrikai kā rūpniecības 
iestādei, tieši tādēļ tās nevar tikt uzskatītas par kādas citas ēkas vai mantas piederu
miem. Lai uzskatītu šādas mašīnas par ieķīlātām uz hipotekārās ķīlas pamata, tās 
būtu speciāli jānorāda, ierakstot reģistra nodalījumā. Ar to vien, ka ieķīlāšanas aktā 
bez pašām mājām tiek minēts par kieģeļnīcu, tajā ievietotās mašīnas, kuras ieķīlā
šanas aktā nav uzskaitītas un par kurām zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka lēmumā 
nav minēts, nekad nav uzskatāmas par hipotēkas veidā ieķīlātām2. 

Jautājums par to, vai konkrētā manta juridiski atzīstama par piederumu, izšķirams 
ne tik daudz pēc tās fiziskās savienošanas ar galveno lietu, kā atkarībā no abu lietu 
savstarpējā juridiskā stāvokļa, kas savukārt noteicams atkarībā no tā, kādas juridiskas 
attiecības nodibinājušās ar vienu vai otru lietu, pamatojoties uz pastāvošo līgumu, tātad 
zināmas lietas kvalificēšana par piederumu atkarīga ari no attiecīgā īpašnieka gribas. 
Tā, piemēram, konkrētā lietā Senāts pasludinājis, ka katli nav atzīstami par fabrikas pie
derumu tāpēc vien, ka strīdus dalībnieks tos nopircis izsolē atsevišķi no pašas fabrikas3. 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta 1930. gada spriedumi//Valdības vēstneša pielikums. - 1936. -
Spriedums nr. 24. - 19.-20. Ipp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1928//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 35. - 38.-39. Ipp. 

3 Senāta civilā kasācijas departamenta 1929. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1937. - Spriedums nr. 92. - 80. Ipp. 



Galvenai lietai taisītie izdevumi un uz to gulošās nastas. Nastas ir izdevumu 
paveids, kam ir regulārs raksturs, piemēram, nodevas un citi maksājumi (1260. р.). 

Izdevumu klasifikācija ir svarīga pušu savstarpējos norēķinos, strīdā par lietas 
atprasīšanu no sveša nelikumīga valdījuma (1062. р.), pārlietu atdošanu, kas nodotas 
pēc patapinājuma (1965. р.), glabājuma (1986. р.), pirkuma (2038. р.), īres (2140. p.) 
u. tml. līgumiem, neesoša parāda izpildījuma alprasījuma gadījumā (2379. р.). 

Nepieciešamie, derīgie vai greznuma izdevumi. Nepieciešamie izdevumi "lietu 
uztur vai pasargā no pilnīgas bojā ejas, sabrukuma vai izpostījuma", derīgie - "uzlabo 
lietu un pavairo ienākumu no tās", greznuma izdevumi padara to tikai "ērtāku, patīka
māku vai daiļāku" (865. р.). 

Nepieciešamie izdevumi atlīdzināmi katram, kas tos taisījis, izņemot personu, 
kas lietu dabūjusi noziedzīgā ceļā (866. р.). Kādi izdevumi atzīstami par nepiecie
šamiem, izšķirams katrā konkrētā gadījumā. Kādā Senāta spriedumā atzīts, ka mājas 
apkurināšanas izdevumi atzīstami par nepieciešamiem, tādēļ tie atlīdzināmi ikvie
nam, kas tos taisījis, izņemot zagli1. 

Izdevumi, kas saistīti ar lietas izmantošanas mērķa pārveidošanu, piemēram, 
pārveidojot dzīvojamo ēku par ražošanas ēku vai otrādi, vienmēr atzīstami par grez
numa izdevumiem, kaut arī lietas rakstura pārveidošanas rezultātā ieņēmumi no tās 
palielinātos, resp., greznuma izdevumiem raksturīgs nejaušības, patvaļīgas gribas 
izpausmes elements. Greznuma izdevumi nav jāatlīdzina (868. р.). 

Piemērs nr. 8. Pamatojoties uz 1993. gacla 15. novembrī noslēgto nomas līgumu, Rīgas Latviešu 
biedrība nodevusi nomā SIA "Anre" telpas, par kurām S1A "Anre" apņēmusies maksāt nomas maksu 
Ls 7435,83 mēnesī, kā arī komunālos maksājumus. Pamatojoties uz to, ka minētā nomas maksa 
samaksāta tikai līdz 1995. gada martam, kā arī sakarā ar it kā pastāvošo S1A "Anre" parādu par 
remontdarbiem Rīgas Latviešu biedrība vienpusējā kārtā pasludinājusi nomas līgumu par lauztu ar 
1995. gada 6. jūliju, iesniegusi prasību par minētā nomas līguma anulēšanu un nomas parāda 
Ls'42 5()0 piedziņu. Līdztekus nomas parādam Ls 39 030,60 Rīgas Latviešu biedrība pieprasa, lai 
SIA "Anre" samaksātu arī par fasādes krāsošanu Ls 8634 un siltummezgla remontu - Ls 6699. kā arī 
soda naudu par laikus nenokārtotiem maksājumiem. Pamatojoties uz 1993. gada 15. novembra līgumu 
par 914,35 m2 lielu telpu īri, SIA "Anre" uzņēmās veikt nomājamo telpu remontu. Kopīgās izmaksas 
sakarā ar rekonstrukcijas un restaurācijas darbiem ir Ls 1 035 000, apmaksātās izmaksas -
Ls 772 000, parāds par saņemtām precēm un pakalpojumiem - Ls 263 000. Remonts pabeigts sakarā 
ar "Arhitektūras plānošanas uzdevumu restorāna iekārtošanai". Šāds uzdevums izsniegts 1994. gada 
9. februārī ar nr. 32-6/9, projektā datēts ar 1994. gada 11. jūliju un saskaņots Rīgas Arhitektūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijā 1994. gada 23. augustā ar nr. 277 (Rīgas Apgabaltiesas Civillieta 
nr. C-183/7). A daļa. Saskaņā ar izpēti, ko veikusi arhitektūras un celtniecības firma 1994. gada 
martā, konstatēts, ka trūkst daudzu logu rūtojuma, durvju misiņa rokturu un atslēgu, nepieciešams 
atjaunot parketu vai ielikt jaunu, jāizgatavo no jauna koka panelējums, kā arī trūkstošās griestu sijas, 
jāsakārto apkures elementu izvietojums un cauruļvadi. В dala. Remontējot ir pienākums atjaunot 
pirmā stāva interjera plānojumu, nojaucot vēlāk iebūvētās starpsienas vestibilā, likvidēt neatbilstošos 
papildu apdares elementus, atjaunot pagraba telpās restorāna pirmatnējo plānojumu un apdari, noņemt 
vēlāko apšuvumu, pārbūvēt ieeju no Arhitektu ielas, nojaucot margas, restaurēt galvenās ieejas durvis. 
Sakarā ar to, ka pret SIA " A n r e " iesniegta prasība par nomas maksas parādu, SIA novāca visus ēkā 
iebūvētos būvelementus, atsaucoties uz savām īpašuma tiesībām. С dala. Papildus projektā norā
dītajiem darbiem SIA " A n r e " ierīkoja liftu, kas savieno pagrabstāvu ar pirmo stāvu. A daļā ietvertie 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1928//Tieslictu ministrijas vēstneša pielikums. — 
Spriedums nr. 135. - 140. Ipp. 



izdevumi uzskatāmi par nepieciešamiem, jo, neatjaunojot trūkstošos elementus, laika gaitā var tikt 
apdraudēta lielas izmantošana paredzētajam mērķim. B daļā paredzētie izdevumi uzskatāmi par 
derīgiem, jo ēka var funkcionēt arī ar pašreizējo interjera plānojumu. C daļā ietvertais uzlabojums 
atzīstams par greznuma izdevumu. Neraugoties uz lifta funkcionālo noderīgumu ēkas izmantošanā, 
tas ir pilnīgi svešs elements vēsturiskajā Latviešu biedrības namā un kā jebkurš patvarīga lēmuma 
ierosināts pārveidojums atzīstams par greznuma izdevumiem. 

Lietu iedalījums pēc to īpašniekiem Civillikumam nav pazīstams. Nevar ne
piekrist A. Grūtupam, ka joprojām pastāv atšķirības tiesiskajā regulējumā dažādiem 
īpašuma subjektiem1 un ka tām ir svarīga praktiska nozīme2. VLK 592. pantā bija 
noteikts, ka valstij piederošās lietas vai nu noder valsts vajadzību apmierināšanai, 
vai ir atvēlētas sabiedriskai lietošanai. VLK 594. pants noteica, ka lietas, kas pieder 
pašvaldībām un biedrībām, tiek izmantotas šo pašvaldību un biedrību vajadzību 
apmierināšanai vai nodotas visu vinu locekļu lietošanai. Šim lietu iedalījumam pēc 
to funkcijas ir svarīga nozīme arī mūsdienās. 

Valsts un pašvaldību īpašuma objektus klasificē pēc to izlietošanas mērķa. Izšķir valsts vajadzībām 
kalpojošās un publiskai lietošanai nodotās mantas. "Par publiskiem ceļiem saprot tādus, kuri vajadzīgi 
vispārējai lietošanai un kurus nevar noliegt lietot uz privātīpašuma tiesību pamata. Tomēr valstij nav aizliegts 
izlietot arī publisku mantu (piemēram, ceļus un laukumus) zināmiem blakusmērkiem, cik tālu ar tiem netiklu 
traucēta šādu publisku mantu publiskā vispārējā lietošana. Šajā gadījumā pati prasītāja savā prasības rakstā 
atzīst, ka uz šosejas rezerves joslas ierīkotie dārzi un uzceltās būdas kalpojot šosejas strādnieku vajadzībām, 
tātad tieši publiskām vajadzībām. Prasītāja neapgalvo, ka ar minētiem dārziem un būdām tiktu traucēta 
publiskā satiksme uz pašas šosejas. Tātad paši par sevi minētie dārzi, sēta un būdas neaizskar prasītājas 
publiskās tiesības uz šosejas lietošanu un uz šā pamata viņai nav pamata prasīt to noņemšanu."3 

īpašuma piederība raksturo lietas izmantošanas mērķi, kas savukārt ir svarīgi, 
pirmkārt, nosakot lietas vērtību, otrkārt, strīdos par lietai taisīto uzlabojumu atlīdzi
nāšanu. Izdevumi, kas atbilst šiem mērķiem, atzīstami par derīgiem, bet izdevumi, 
kas vērsti uz lietas izmantošanas izdevumu mainu, - par greznuma izdevumiem. 

CL bezsaimnieka mantas jēdziens aizstāts ar bezīpašnieka lietas jēdzienu 
(930. p.). CL norādīts, ka bezīpašnieka lietas var būt meža dzīvnieki (931. p.), sav
vaļas dzīvnieki (933. p.). Mājas kustoņi nav uzskatāmi par bezīpašnieka kustoņiem 
(934. p.). Bezmantinieka manta, kas regulēta sadaļā par mantojuma tiesībām (416.— 
417. pantā), ir manta, kas piekrīt valstij, ja nav mantinieka. 

Bezsaimnieka lietu definīcija atrodama VLK 591. pantā, kas noteica, ka bezsaimnieka lietas ir tās, 
kas nav vēl atradušās neviena varā un neviena rīcībā un tādēļ paliek bez īpašnieka, kā ari tās, kas pēc 
īpašnieka gribas vai bez tās beigušas viņam piederēt, nepārejot tomēr cita īpašumā. Šī definīcija aptver 
vairākas bezsaimnieka lietu kategorijas. Tajā skaitā īpaši izdalāmas lietas, no kurām īpašnieks atteicies 
(res derelicta), kā arī nozaudētas lielas vai apslēpta manta. Lieta kļūst par bezsaimnieka mantu valdī
juma zaudēšanas brīdī fiziskas varas trūkuma dēl pār lietu (898.-900., 902.-905. pants). Bezsaimnieka 
lietas jēdziens ir aktuāls sakarā ar mācību par specifisku īpašuma tiesību iegūšanas veidu, proti, ar 
piegūšanu, var iegūt vienīgi bezīpašnieka lietas (930. pants). Tādējādi, kaul ari Civillikuma autori attei
kušies no bezsaimnieka lietas jēdziena definīcijas, šo jēdzienu Civillikumā tomēr joprojām turpina lietot. 

1 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p . ) . - R . , 1996. - 1 I. un 
12. Ipp. 
Turpat - 1 1 . Ipp. 

? Senāta civilā kasācijas departamenta 1932. gada spriedumi/ZTieslictu ministrijas vēstneša pielikums. -
1936. - Spriedums nr. 44. - 49. Ipp. 



Uz bezsaimnieka manias jēdziena nepārprotami viduslaiku izcelsmi norāda A. Švābe: "Vāci pār
nesa uz Baltiju bezmantinieku mantas institūtu. Valsis interesēs bija noteikt dzimistiesiskās robežas 
vismaz attiecībā pret tām liettiesiskām prasībām, kas bija pamatotas ar asinsradniecību. Arī Livonijā 
vācu ordenis ar 1267. gada miera līgumu uzspieda kuršiem noteikumu, ka par mantiniekiem uzskatāmi 
asinsradinieki tikai līdz ceturtam celim; tātad te liesiski beidzas dzimts un tās locekļu mantojuma 
tiesības, bet sākas bezmantinieku manta, ko mantoja zemes kungs."1 Ņemot vērā šā jēdziena izcelsmi, 
var pieņemt, ka atteikšanās no bezsaimnieka mantas definīcijas Civillikumā ir apzināta, novērtējot bez
saimnieka mantas jēdziena vēsturisko un politisko nozīmi. Jautājums par tā saucamajām bezīpašnieka 
lietām, it sevišķi zemi, ir cieši saistīts ar jautājumu par tautu, cilšu, grupu tiesībām uz zemi, vispār 
vietējo (indigenous) tiesībām uz zemi. Šis jautājums ir vienlīdz aktuāls gan Amerikas, gan Kanādas 
indiāņiem, gan Nigērijas ciltīm, kas apdzīvo naftas laukus, un Austrālijas aborigēniem. Visreljefāk 
problēmas attīstība atspoguļojas Austrālijas vēsturē. Sākot no 1788. gada, kad Austrālijā apmetās pirmie 
ieceļotāji no Anglijas, īpašuma tiesību pamatā lika likta juridiska fikcija, ka Austrālijas zemes nevienam 
nepieder, tātad tās ir bezsaimnieka liela. Tikai 20. gadsimta deviņdesmito gadu sākumā viedoklis 
mainījās pēc tam, kad Austrālijas Federālā konstitucionālā tiesa pieņēma principiālu lēmumu, ka 
Austrālijas aborigēniem ir tiesības uz tā saucamo dabisko titulu uz krona zemēm. 1997. gada decembrī 
tika pieņemts attiecīgs likums2. 

Sašaurinoties mantojuma tiesībām, paplašinās to gadījumu skaits, kad privāta lieta kļūst par bez-
mantinieka lietu, un otrādi. Pārsteidzoša ir bezsaimnieka lietu jēdziena paralēle VLK un Latvijas pa
domju laika Civilkodeksā (CK). VLK viduslaiku ietekmē, bet CK - marksisma ideju ietekmē bija 
paredzēti dažādi mantojuma tiesību aprobežojumi. Kā rezultāts tiem ir bezsaimnieka lietu jēdziena un 
tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība. 

Lietas, kas izņemtas no civiltiesiskās apgrozībasJres extra cotnmercinni). Šī lietu grupa ir vēl 
viena parsneid/OSā"paralēle starp antīko senatni un neseno pagātni. Šādu lietu pastāvēšanu, pie tam 
divās vielās (929., 1000. p.), paredz Civillikums: "Par īpašuma priekšmetu varbūt viss tas, kas ar likumu 
nav noteikti izņemts no vispārējās apgrozības." 

Romiešu tiesībās bija pazīstamas divu veidu res extra commercium - res puhlicae - pilsētas 
vārti, sienas un res sacrae - apbedījumu vietas, svētvietas. Mūsdienu analogs tam varētu būt vēstures 
pieminekli u. tml. aizsargājami objekli. Laika gaitā savu nozīmi saglabājušas tikai res puhlicae, 
turpretim res sacrae pakāpeniski kļuvušas par civiltiesiskās apgrozības priekšmetu. Taču līdzība ir 
visai attāla. Aprobežojumi, kas pastāv rīcībā ar šādiem objektiem, nav tik visaptveroši, lai pasludinātu 
šīs lietas ārpus civiltiesiskās apgrozības. Minētie priekšmeti ne tikai noteikti var atrasties zināmu 
personu īpašumā, bet lo civiltiesiskās apgrozības ierobežotais raksturs il īpaši cieši piesaista šo lietu 
juridisko likteni konkrētiem subjektiem. Arī cili aprobežojumi īpašnieka tiesībās rīkoties ar viņam 
piederošo lietu, piemēram, zemes īpašnieka neiespēja pārdot zemi nepilsonim, nepārvērš to par 
bezīpašnieka lietu. 

__R.cs puhlicae paveids ir publiskie ūdeņi - jūras piekrastes josla, kā arī CL pielikumā (1 pielik.) 
uzskaitītie ezeri un upes. Šie objekli ar likumu izņemti no civiltiesiskās apgrozības. Pēc likuma burtiskās 
jēgas arī valsts nevar ar tiem rīkoties. Ar to .šie objekti atšķiras no valsts ekskluzīvajiem objektiem, 
piemēram, valsts nozīmes zemes dziju nogabaliem (24rp.).ar kuriem var rīkoties tikai valsts. Savukārt 
tekošs ūdens kā tāds nevai but par īpašuma tiesību objektu, tādēļ īpašuma tiesība uz upi pēc savas 

. b ū t ī b a s nozīmē īpašuma tiesību uz.upes gultni un tiesību lietot pašu .upi, it.īpaši zvejas tiesības, un 
jiesību uz ūdens spēku kā "bezkermenisku labumu-". Attiecībā uz ūdens .spēku, a^ojūtajie^siba-var-

^piederēi tikai noslēgtos ūdeņo.s,,bet attiecībā uz upi piekrastu īpašnieks, izlietodams ūdens spēku, nevar 
to minēt par viņam vienam piederošu mantu. Tiesība ūz ūdens izplatījumu satur sevī ne vien īpašnieka 
tiesību pēc sava ieskata to izlielot, bet arī tiesību to nosusināt, kaut arī kaitējot ar to kaimiņiem. Apstāklis, 
ka ūdens tvertne, kas atrodas viena zemes gabala īpašnieka valdījumā, savienota (ar grāvi, noteku ult.) 
ar ūdens izplatījumu, kas pieder vairākiem piekrastes valdītājiem, nepadara ūdens tvertni par kopīgu 
1108. panta nozīmē un neierobežo īpašnieku, kura zeme to ietver, tiesībā pēc sava ieskata šo ūdens 

1 Latvijas agrārā reforma. Agrārās reformas likuma 10 gadu atcerei 1930. - R.: Zemkopības ministrijas 
izdevums. - 1930. - 4 1 . Ipp. 

2 http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/from_Four_Fown_Fcorrespondent/ne99.02.04.3500 

http://__R.cs
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tvertni lielot vienam pašam.1 Speciālos likumos var paredzēt noteikumus par īpašuma lietošanas tiesības 
aprobežojumiem, piemēram, par minerālūdeņu avotiem, radiostaciju ierīkošanu un lietošanu, gaisa 
satiksmi, zemes gabaliem gar dzelzceļa līnijām un izrakumiem (1082. p. piezīme). Autoceļu uzturēšanai 
un būvniecībai ir noteikta ceļu zemes nodalījuma josla 19-50 metru platumā atkarībā no ceļa tehniskās 
kategorijas. Ce|u zemes nodalījuma joslas iemēra dabā Valsts zemes ierīcības dienests. Ceļu zemes 
nodalījuma josla ir valsts ceļu dienesta lietojumā, un tajā aizliegts veikt jebkādus darbus bez valsts ceļu 
dienesta atļaujas (Satiksmes ministrijas 30.11.92. pavēles nr. 164 "Par valsts autoceļu aizsardzības 
noteikumu apstiprināšanu" 1.5.-1.7. p. //Latvijas Vēstnesis. - 1993. - nr. 109). Saskaņā ar 01.10.97. 
"Ceļu satiksmes likuma" definīciju joslas pieder pie ceļa (Latvijas Vēstnesis. - 1997. - 21 . okt. -
nr. 274). 

Jaunākajā literatūrā pausts uzskats, ka par īpašuma priekšmetu var būt ^s.jd&sJžas^ajJJkumtLnav.. 
noteikti izņemts no vispārējās apgrozības2.. Viens no piemēriem - būdama pievienojusies kodolieroču 
rTeizptstršānā's'lTg^ Latvijas valsts nonākusi situācijā, kad kodolieroči nevar būt par šai valstij 
piederošu īpašumu4. Tiesa, minētā līguma 2. punkts gan paredz valstu apņemšanos neiegūt atomieročus 
vai to izgatavošanai nepieciešamos komponentus, tos izgatavojot, kā ari darījumu ceļā. Tajā pašā laikā 
līguma 3. punkts uzliek dalībvalstīm pienākumu veikt drošības pasākumus atbilstoši Starptautiskās 
Atomenerģijas Aģentūras (International Atomic Energy Agency) prasībām, lai novērstu miermīlīgiem 
mērķiem lietojamas atomenerģijas izmantošanu kodolieročiem vai citām eksplozīvām ierīcēm. Šādas 
saistības acīmredzot uzliek arī pienākumu dalībvalsts attiecīgajām institūcijām konfiscēt šādas ierīces, 
kas atrodas šo valstu teritorijā sakarā ar teroristisku, kontrabandas vai cita veida nelegālu darbību. |.\ 
īpašuma tiesību aprobežojumi būtiski atšķiras no gadījumiem, kad noteiktas lielas izņemtas no vispā- ļ, 
rējās apgrozības. Reizēm norobežot šos divus gadījumus ir sarežģīti. Tā, piemēram, publisko, ūdeņu 
jēdziens it kā norāda uz to. ka šie ūdeņi izņemti no civiltiesiskās apgrozības. Tomēr šāds priekšstats ir 
maldīgs. Publiski ūdeņi pilnīgi noteikti, var būt īpašuma tiesību objekts. Tie pieder vienanx.noteiktam 
subjektam - valstij vai pašvaldībai. Uz to norāda kaut vai tas, ka normas par publiskiem ūdeņiem 
ievietotas apakšicdalījumā, kas veltīts īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumiem. 

Lietu sadalījums pēc vērtības (870.-874. p.) ietver parasto, sevišķo vai ar personiskām tieksmēm 
pamatoto vērtību. Pēc lietas vērtības nosakāma atlīdzība par ēku, kas uzcelta uz svešas zemes aiz 
atvainojamas maldības (970. pants), īpašnieks, ja izrādās savienotas dažādiem īpašniekiem piederošas 
lietas, - šādā kārtā radusies jaunā lietaTčlušt pafta īpašumu, kas to izgatavojis, ja vienpievienotais viņa 
pašā materiāls ir acīmredzami vērtīgāks par svešo (983. p.). Tāpat nosakāma lietas vērtības atlīdzināšana 
īpā!umā~pfāsī6as gadījumā (1057. pants), kopīpašuma daļas noteikšana tā sadales gadījumā, ja tiesa ~) 
nolemj atdot visu lietu vienam kopīpašniekam ar pienākumu samaksāt pārējiem viņu daļas naudā ļ 
(1075. pants). Mūsdienu likumdošanā 1991. gada 30. oktobra likuma "Par namīpašumu denacionali- J 
zāciju Latvijas Republikā" 2. panta 3. dala nosaka: ja laikā no nacionalizācijas līdz 1991. gada 30. ok
tobrim namīpašums ir pārbūvēts tādā mērā, ka lielāko tās substances dalu (vairāk par 65 %) veido 
vēlākā laika izbūve, tad īpašums netiek atdots bijušajiem īpašniekiem. (Šāda pati norma ir 1991. gada 
30. oktobra likuma "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" 9. pantā.) 

Literatūrā kritēriji vērtības noteikšanai skarti nedaudz. Norādīts, ka 870. pantā norādītie lietu 
vērtības paveidi jāatšķir no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kā arī atzīmēts, ka parastā vērtība 
ir tirgus cena.5 Sevišķā vērtība raksturota galvenokārt kā tāda, kas saistīta ar īpašnieka profesionālo 
darbību.6 A. Grūtups, komentējot īpašuma tiesību, aprobežojas ar norādi, ka jāatdod priekšmeta vērtība, 
kas aprēķināma pēc augstākās cenas kopš nokavējuma laika7, respektīvi, kopš brīža, kad bija jāatdod 
liela. 

1 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935.-1011. , 1014. p. komentārs. 

2 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p.). - R . , 1996. - 13. lpp. 
y Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. 
4 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p.). - R., 1996. - 14. Ipp. 
5 Višaakova G., Balodis K. Civillikuma komentāri. - R., 1998. - 30. lpp. 
6 Turpat, 31. lpp. 
7 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p . ) .-R. , 1996.- 135. lpp. 



Saskaņā ar Civilprocesa likuma 604. panta 1. punktu gadījumos, kad piedzina tiek vērsta uz nekus
tamo īpašumu, par nekustamā īpašuma vērtību tiek norādīta tā vērtība, kas ierakstīta zemesgrāmatā. Ja 
tādas vērtības nav, novērtējumu izdara pēc tiesu izpildītāja pieprasījuma uz piedzinēja rēķina. 

Jāizšķir kritēriji kustamu un nekustamu lietu vērtības noteikšanai. Attiecībā uz. nekustamām lietām 
kadastrālā vērtība var būt orientieris, kas palīdz noteikt tirgus vērtību. Tomēr kadastrālā vērtība veic 
citu funkciju un var neatbilst tirgus vērtībai, jo tās uzdevums ir noteikt kritērijus nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķināšanai. Attiecībā uz ēkām un būvēm sastopami divi papildu kritēriji. Viens ir tā saucamā 
inventarizācijas vērtība, ko nosaka nekustamā īpašuma vērtēšanas birojs. Šī vērtība lielākoties mēdz 
būt zemāka par tirgus vērtību. Otrs - bilances vērtība, kas mēdz būt ievērojami augstāka par tirgus 
vērtību. 

Ārzemju praksē nekustamā īpašuma vērtības aprēķināšanai par pamatu oem ienākumu un izdevumu 
starpību, kā arī naudas cenu. 

Piemērs nr. 9. Pieņemsim, ka jums ir divi alternatīvi investēšanas veidi. Ieguldījums A: ēka var 
dot nomas ienākumu 11 000 $ apmērā katru gadu 3 gadu laikā ar izdevumiem 1000 $ apmērā. Iegul
dījums B: SIA "Baltijas Bloks" ēka var dot nomas maksu šādā kārtībā: pirmajā gadā - 12 000 $, 
izdevumi - 3000 $, otrajā gadā nomas maksa - 12 000 $, izdevumi - 2000 $, trešajā gadā - 13 000 $, 
izdevumi - 2000 $. Kapitāla cena ir 10 %. Pieņemot, ka ieguldījumu riska pakāpe abos gadījumos ir 
vienāda, jānosaka, kura ir labāka investīcija. Aprēķins būs šāds: A gadījumā tīrais ienākums -
10 0 0 0 $ , trīs gados tātad 10000/1,1 + 10000/1,21 + 10 000/1,33 $. Ēkas vērtība ir 30 090,91 $ . 5 
investīcijas gadījumā: 9000/1,1 + 10 000/1,21 + 11 000/1,33 = 24 716.06 $. A investīcija ir labāka 
par B investīciju. Ņemot vērā ienākumus, kādus var nest ēka, var atrast ēkas vērtību, lietojot tā 
saucamo diskonta naudas plūsmas metodi (discount cashflow method). Tā, piemēram, ja dzīvokļus 
var izīrēt uz pieciem gadiem par 14 000 $ gadā, pie tam izdevumi par pirmajiem diviem gadiem būs 
3 0 0 0 $ un īpašuma nodoklis pieaugs par 1000$ katru gadu, tad līdzīgu ieguldījumu cena ir 1 0 % 
gadā, respektīvi, izdevumi palielināsies, sākot ar trešo gadu, attiecīgi līdz 4000, 5000 un 6000 $. 
Tīrais ienākums pirmajā gadā attiecīgi būs 11 000 $, otrajā gadā - 11 000 $, trešajā gadā - 10 000 $, 
ceturtajā gadā — 9000 $. piektajā gadā — 8000 $. Šie lielumi, dalīti ar procenta likmes koeficientu 1,1, 
kas palielinās ar katru gadu, otrajā gadā ir attiecīgi 1,21, trešajā gadā - 1,33. ceturtajā gadā - 1,46, 
piektajā gadā - 1,61 (jo ilgāk kapitāls atrodas pie jums, jo dārgāk tas jums izmaksā). Lietojot "dis-
counted cash flow method", tiek pieņemti šādi elementi. Tā saucamais "consumer price índex" -
CPI, kas veidojas no pamatsummas, kurai pieskaita procentu likmi (discount rate), tātad, ja procentu 
likme gadā ir 6, tad CPI būs 1,06. Nākamais termins ir tīrais ienākums (net operating ineome), ko 
iegūst, atņemot izdevumus no ienākumiem. Cenu var iegūt, vienkārši dalot riet operating ineome ar 
CPI. Šī formula balstās uz vienkāršu principu: ja mēs, samaksājot cenu par nekustamo īpašumu, 
varam cerēt uz noteiktu gada ienākumu, piemēram, ja cena ir 100 $ un gada ienākumi - 10 $, tad cena 
savukārt ir vienāda ar gada ienākumu (rate of return), tas ir, procentu likmi, respektīvi, 10 $/10 % = 
100 $. Ņemot vērā šādu metodi, mēs par analogu būtībā uzskatām naudas noguldīšanu uz procentiem, 
pieņemot, ka nekustamais īpašums spēj ienest vismaz tik daudz, cik naudas noguldīšana uz procen
tiem. Šāda formula nedarbosies tādā gadījumā, ja naudas cena ir pārāk augsta. Praksē darījumu slēdz, 
pielīdzinot desmit (5) gadu maksu pirkuma cenai un par pamaļu ņemot 10 gadu naudas plūsmu. 
Dotajā gadījumā, ņemot vērā, ka pirmo piecu gadu periodā return of investment ir 41 405 $, un 
pieņemot, ka līdzīgā līmenī las saglabāsies arī nākamos piecus gadus, nekustamā īpašuma cena ir 
aptuveni 82 000 $. Turpretim, ja naudas cena ir 20 % un līdz ar to consumer price Índex atliecīgi 
pirmajā gadā ir 1,2, piektajā gadā - 2,48. nekustamā īpašuma cena, pastāvot tādam pašam ienākumam, 
jau noslīd līdz 60 0 0 0 $ , bet, ja naudas cena būs 30 %, nekustamā īpašuma cena būs zemāka par 
50 000 $. Otra metode ir replacement cost method (paredzamo izdevumu metode). Šīs metodes būtība 
ir līdzīgas ēkas uzcelšanas izdevumu salīdzināšana ar dolās ēkas cenu. 

Piemērs nr. 10. Celtniecības materiālu cena ir 80 000 S, kaimiņu zemes gabala cena - 20 000 $, celt
niecības izdevumi un arhitekta honorāri - 10 000 $. Blakusgabalā uzbūvējot ēku, izmaksas būs 110 000 .$. 

Trešā metode ir salīdzinošo darījumu metode — comparable transaction method. Tiek salīdzināti 
dotie darījumi ar blakusesošo īpašumu pārdošanas darījumiem. 

Piemērs nr. 11. Blakus gabalā ēka pārdota par 95 000 $, taču šai ēkai nav telekomunikāciju kabeļu 
aprīkojuma, kas maksā 10 000 $. Ja pārdodamajā gabalā tāds ir. tad pārdodamā gabala cena atliecīgi 



būs 105 000 $. Šajos gadījumos vēl liek ņemti vērā arī citi nosacījumi, proti, vai kaimiņu gabals ir 
labāks izvietojuma zinā.' Tā, piemēram, gabali, kas ir uz ielu stūriem, skaitās vērtīgāki par 25 % uti. 

Unikālu kustamu lietu vērtība. Attiecībā uz kustamām lietām viena no neskartām tēmām Latvijā 
tiesisko attiecību jomā ir mākslas darbu vērtība. Ārvalstīs viens no galvenajiem mākslas darbu vērtības 
noteikšanas faktoriem ir nodokli. Mantojuma nodokli tādā gadījumā, ja tas tiek ieturēts no mākslas 
darbiem, dažkārt Eiropas valstīs var ieturēt arī natūrā, pieņemot nodokļa samaksas vietā kādu no 
mantotajiem mākslas darbiem. Šādos gadījumos ir svarīgi noteikt mākslas darba vērtību. Šādu metodi, 
piemēram, Francijas 1968. gada likums apraksta kā nodokļu maksāšanas izņēmuma metodi. Sākumā šo 
metodi lietoja tikai īpašumu nodošanas gadījumā, uzliekot nodokli. Sākot ar 1973. gadu, to pamazām 
attiecināja arī uz dāvinājuma un mantas dalīšanas gadījumiem, no 1982. gada - arī uz lietu apmaiņu 
starp dzīvajiem. Šādu nosacījumu ieviešanas rezultātā, piemēram, 1979. gadā bija iespējams nodibināt 
Pikaso muzeju, pamatojoties uz Pikaso darbu nodošanu valstij atbilstoši šim likumam. Kopumā no 
1972. gada līdz 1995. gadam šādā veidā nodokļos ir ieturēti, kā uzskata, 1,9 miljardi franču franku. 
Mākslas darbu atsavināšanas gadījumā tiek minēta apslēptā vērtība (hidden value), kas ir pretstats tirgus 
cenai (fair market value), jo mākslas darbi laika gaitā kļūst vērtīgāki. Mākslas darbu vērtība var būt 
atkarīga arī no atsavināšanas apstākļiem. Pārdodot vienlaikus lielas mākslas darbu kolekcijas, katra 
atsevišķā mākslas darba vērtība būs ievērojami zemāka, nekā pārdodot vienu darbu gadā, kā to praktizē 
paši mākslinieki2. Mākslas darbu vērtēšanas problēma skarta arī Latvijas tiesu praksē'. 

1 Smalley K. Law faculty training institute on real property law and practice. - Krakow, Poland. - 16 
June-26June, 1993. 

2 Bromley B. Passing on the family works of art; CanatJ. F. Passing on the family works of art; Hill J. 
Passing on the family works of art. - International Bar Association, Vancouver, Canada, September 
13-18, 1998. 

3 Prokopova E., Ozoliņa G. Arestē parādnieka gleznas//Diena. - 1998. - 21 . sept. 



Valdījums kā faktiska vara pār lietu ir nepieciešams priekšnoteikums gan īpa
šuma tiesību iegūšanai, gan arī rokas ķīlas tiesību nodibināšanai un reāllīgumu no
slēgšanai. 

Daudzviet Civillikumā "valdījumu" vienlīdz labi var attiecināt kā uz "īpašnieka 
realizētu valdījumu", tā arī uz "neīpašnieka realizētu valdījumu". Tādu šī vārda 
lietojumu sastopam 862., 870., 871., 872., 873. p., kā arī visā CL trešās daļas otrās 
nodaļas pirmajā apakšnodaļā, kur skaidrots "valdījums" kā tiesībām atbilstoša fak
tiska vara (875.-877. p.). 

Modernajā Latvijas likumdošanā "nodošana valdījumā" var nozīmēt gan vienkāršu turējumu (kādas 
valsts institūcijas realizēta valsts īpašuma pārvaldīšana), gan arī īpašumu. Šādai jēdzieniskai nekon
sekvencei atrodam arī vēsturiskus analogus. Kādā lietā, kas saistīta ar priekšnoteikumiem, balstoties uz 
kuriem pilsēta ieguvusi īpašumā citadeli, pamatojoties uz Krievijas ķeizara 1867. gada pavēli un 
1871. gada nodošanas aktu, Senāts atzinis, ka tas ir pamats, uz kura pilsētas īpašumā pārgājusi citadele, 
pie tam, kā norādījis Senāts, "tas apstāklis vien, ka 1878. gada 29. jūnija un 1878. gada 16. augusta 
aktos lietoti vārdi "pārziņā" un "lietošanā" un nav atkārtots vārds "īpašumā", kā tas izdarīts 1871. gada 
12. oktobra nodošanas aktā, ir pilnīgi saprotams, jo, kā to sīkāk aizrādījusi un paskaidrojusi tiesu palāta, 
strīds juridiskā zinā nav par vispārēju privātu īpašumu, bet par tiesību uz res pablica, res communes 
omnium (VLK 594. pants, šim pantam analoga Civillikumā nav. -./. R.), kura nav pielīdzināma privātam 
īpašumam, un tādēļ arī 1878. gada aktos lietoti vārdi "pārziņā" un "lietošanā". Res communes omnium var 
pastāvēt, piemēram, pašvaldības īpašumā (..) un tāpēc ierakstāmi zemesgrāmatās uz pilsētas vārdu."1 Dažos 
gadījumos likumdošanā sastopams termins "pārvaldīšana". Tā, piemēram, Civilprocesa likumā 605. panta 
1. punktā norādīts, ka "aprakstītais nekustamais īpašums līdz pārdošanai izsolē paliek agrākā valdītāja 
pārvaldīšanā". Ja agrākais valdītājs, kā tas normāli būtu pieļaujams, ir lietas īpašnieks (parādnieks, kuram 
aprakstīta manta), tad pārvaldīšana šajā gadījumā ir identiska ar valdījumu un šajā kontekstā acīmredzot 
vārdu savienojums "valdītāja pārvaldīšana" ir gluži neloģisks. Ja šajā gadījumā valdītājs ir nevis parād
nieks, bet cita persona, tad acīmredzot šajā kontekstā ar "pārvaldīšanu" jāsaprot turējums. 

Valdījums un tiesības. Valdījums CL raksturots kā "faktiska vara" (875. pants). 
Tajā pašā laikā valdījums ir vai nu tiesīgs^ vai prettiesīgs (909. pants). Nereti Civil
likumā sastopamies ar valdījuma un lietošanas tiesību jēdzienu samainīšanu, kura 
atrodama arī pandektu tiesību teorijā. Tā, piemēram, reālnastu (1260. p.) baudītājs 
var prasīt aizsardzību, tomēr ar šādu "valdījuma aizsardzību" nevar panākt neko citu 
kā to, ko varētu sasniegt ar tiešu no pašām tiesībām izrietošu prasību. Pie tam trau
cētājs šajos gadījumos var būt tikai pats parādnieks. Tas apstiprina to, ka nav īsta 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta 1935. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1936. - Spriedums nr. 60. - 46.^17. lpp. 



valdījuma, kuram vienmēr ir absolūts raksturs. Tādēļ katrā atsevišķā gadījumā jāno
skaidro, kādas analoģijas no ķermenisku lietu valdījuma varētu tikt pārnestas uz 
tiesību valdījumu.1 

Valdījumam ir divas pazīmēsi pirmkārt, lieta faktiski atrodas kādas personas 
pilnīgā vazā.(corpus possessionis), otrkārt, šī persona izrāda gribu rīkoties ar lietu 
līdzīgi īpašniekam - animus domini: (876. p. 1. d.). 

Faktisku varu iespējams attiecināt tikai uz ķermenisku lietu (875., 876. p.). Tiesī
bas nevar valdīt, īstenojot fizisku varu. Pretējā gadījumā būtu jāatzīst, ka parādnieks 
saistībā atrodas kreditora fiziskā varā. Tas, ka likums pieļauj tiesību valdījuma pa
stāvēšanu, pierāda, pirmkārt, ka valdījums piedzīvojis zināmu evolūciju (tiesību 
valdījums ir viduslaiku papildinājums romiešu valdījuma teorijā), otrkārt, parāda 
corpus possessionis nosacīto raksturu. 

Viena un tā pati lieta nevar vienā un tajā pašā laikā atrasties vairāku personu 
valdījumā tā, ka katra no viņām valda visu šo lietu (878. p.). 

Tas, ka nav pieļaujams vairāku personu valdījums uz lietu visā tās apjomā, bet 
tikai katras šīs personas valdījums attiecībā uz domājamo dalu kā uz bezkermenisku 
lietu, izpaužas arī tādējādi, ka, vienam kopīpašniekam valdot lietu, var iegūt īpašumā 
iejlguma ceļā tikai visu kopīpašumu, nevis kādu tā dalu. Respektīvi, viena kopīpaš
nieka realizētā valdīšana nevar tam dot priekšrocības attiecībā pret pārējiem, kaut arī 
nevaldošiem kopīpašniekiem. Respektīvi, tāda valdīšana "nekad nevarētu novest pie 
kādam citam līdzīpašniekam piederošās ideālās kvotas iegūšanas, it kā atstājot pie 
tam neaizskartas un neiegūtas vēl kādas atlikušas, pārējiem līdzīpašniekiem piede
rošas ideālās kvotas"2. 

Faktiskā vara ir nosacīts termins. Varas jēdzienu parasti saista ar fizisku spēku3. 
Lietu ņemt savā varā var, ari neskaroties tieši pie tās (881. p.). Mājas kustoni turpina 
atrasties "faktiskajā varā" arī pat tad, ja tie aizbēg vai nomaldās (934. p.). Faktiskās 
varas nosacītība izraisa situācijas, kad lieta vienlaikus atrodas divu personu "fak
tiskajā varā". 

Faktiskā vara nebūt nenodrošina absolūtu varu pār lietu tīri fiziskā nozīmē. Per
sona, kas pārņēmusi nekustamo īpašumu, tajā ieejot, var iegāzties pagrabā. Slazdu 
izlicējs var pats tajos iekrist. Mājdzīvnieks var būt pieradināts un klausīt citai perso
nai, ne valdītājam, zvērs, kas sagrābis savu īpašnieku, no juridiskās teorijas viedokļa 
joprojām atrodas sava upura faktiskajā varā4 u. tml. Jēdziens "faktiskā vara pār lietu" 
nozīmē vienīgi to, ka personai, kam šī vara pieder, ir radīti priekšnoteikumi tās 
izlietošanai, un no šī viedokļa valdītājs ir izdevīgākā situācijā nekā jebkura cita 
persona. 
1 Erdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 1. Allge-

meiner Teil - Familienrecht. - Riga: Kymmel's Verlag, 1889. - S. 279, 282. 
2 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1928//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -

Spriedums nr. 26. - 28.1pp. 
y Latviešu literārās valodas vārdnīca. - R., 1987. - 8. sēj. - 295. lpp.; Latviešu valodas vārdnīca. - R., 

1 9 8 7 . - 8 4 1 . lpp. 
4 Петрожицкий Л. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. - С.-Петербург, 

1909 . -Т . Г . -С . 188-189. 



Faktiskā vara izpaužas kā priekšrocības attiecībā pret citām personām. Ja viena 
un tā pati kustama lieta pārdota atsevišķi diviem pircējiem, tad priekšroka ir tam; 
kūrām tā nodota (2031. p.). Otram pircējam strīdā ar negodīgo pārdevēju nepalīdzēs 
pat tas, ja viņš pirmais būtu noslēdzis pirkuma līgumu. 

Lietas ņemšana savā varā var izpausties gan kā notikums (955., 960.-986. p.), 
gan arī kā paša darbības vai citu per&pnu darbības rezultāts (968. p.). Turklāt UetiLS 
ņenišana savā vara kā paša valdītāja darbība tiek tulkota arī tādā gadījumā, ja šo 
darbību veikusi cita persona, kura pie tam darbojusies ķā valdītāja vietnieks ( 8 8 8 -
890. p.). NejTjšar^.&avā-varānenozīmē katrā zinā fizMu saskarsmi ar lietu. Tā var 
izpausties arī kā atrašanās valdītājam piederošās telpās (883. p.), redzes aplokā 
(933. p. 1. d.) vai ieguvēja sprostā (933. p. 2. d.), lietas atrašanās vietas apzināšanās 
(951. p. 2. d.), atslēgu, preču zīmju iegūšana (990. p.). 

Ieguvēja darbība jāsaprot loti plašā nozīmē. Tā var būt gan savvaļas dzīvnieku 
notveršana (932. p.), gan arī mājas kustoņu turēšana (934. p.). 

Attiecībā uz valdījuma iegūšanu CL nenorāda nekādu atšķirību starp brīvprātīgo 
valdījuma nodošanu un valdījuma sagrābšanu pret priekšteča gribu. Arī slepenais 
sagrābējs iegūst valdījumu, kaut arī šajā gadījumā līdzšinējais valdītājs valdījumu kā 
uz tiesībām balstītu varu nezaudē (tātad rodas divkāršs valdījums) (900. p. 2. d.).1 

Ja lieta jau atrodas kāda varā, tad viņš iegūst valdījumu vienkārši ar gribu to 
valdīt kā savu (879. p.). Šādu nodošanas veidu sauc par brevĻmanu traditio - nodo
šanu ar "īso" roku. 

Piemērs nr. 1. Nomnieks iegūst iznomāto lietu uz pirkuma pamata, tās nodošana nav nepieciešama, 
jo lietas pircējs to ieguvis savā faktiskajā varā kā nomnieks. 

Tiesību valdījums ir personas darbības, kas atbilst kaut kādu tiesību īsteno
šanai (875. p. 2. d., 877. p.). 

Tiesību valdījums attīstījās viduslaikos. To izraisīja civiltiesiskās apgrozības vajadzības. Bija 
nepieciešamība aizsargāt arī šādu, nepilnīgu valdījumu pret patvaļas aktiem. Viduslaikos aizsardzību 
attiecināja ne tikai uz servitūla valdījumu, bet uz daudzām citām, jaunievestām tiesībām (reālnastām, 
baznīcas un valsts tiesībām, amatiem un regāiijām). Strīdi par tiesību valdījuma raksturu un apjomu 
pastāv joprojām. Vienprātība valda tikai par to, ka tiesību valdījums attiecināms uz servi tūtiem2. Ser-
vitūta valdījums izpaužas kā tiesības izlietošana uz kalpojošo lietu (1138. p.). 

Piemērs nr. 2. Kāda persona regulāri šķērso otrai personai piederošu zemes gabalu. Šāda rīcība 
atbilst t. s. kājceliņa servitūtam. No tiesību valdījuma teorijas viedokļa nav nozīmes, vai gājējam ir 
šādas servilūta tiesības vai ne. 

Piemērs nr. 3. Vairākas personas valda kopīgi vienu un to pašu lietu, tā ka katra no viņām valda tās 
domājamo dalu, šo lietu faktiski nesadalot (878. p.). 

Lai iegūtu valdījumā tiesību, vajadzīga tās faktiska izlietošana (fiziska vara) ar 
nolūku (gribu) izlietot šo varu kā savu tiesību (891. p.). Tiesību nedrīkst izlietot ne 
slepeni, ne vardarbīgi, ne ar viltu, ne ari pret gribas_jiesļ)ējīgu personu (892. p.). 
Tam, vai ieguvēja darbība ir tiesiska (vai viņam ir tā tiesība, ko viņš izlieto), nav 

1 Eŗdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachen-
recht. - Riga: Kymmcl's Verlag, 1 8 9 1 . - S . 9 6 . - 5 . piezīme. 

2 Барон Ю. Система Римского гражданского права. Книга П. Владение. Книга 111. Вещные права. -

С.-Петербург, 1908. - С. 116-117. 



nozīmes (893. p.). Valdījuma iegūšanai pietiek, ja iegūstamai tiesībai atbilstoša dar
bība veikta tikai vienu reizi (894. p.). Tiesības valdījumu var iegūt ar vietnieka 
starpniecību (895. p.). 

Valdījuma aizsardzības prasība var būt vērsta uz bezķermeniskas lietas valdījuma atjaunošanu. 
Strīdā, kas radies sakarā ar upes aizsprostošanu, kura kavējusi ūdensspēka izmantošanu dzirnavās, Senāts 
konstatējis, ka prasība par valdījuma atjaunošanu uz tiesībām lietot ūdensspēku ir posesora, t. i., valdī
juma prasība, un tādēļ tiesai bija tikai jānoskaidro, vai prasītājs pār minētajām ūdens lietošanas tiesībām 
ir faktiski valdījis, tas ir, upes ūdeni faktiski lietojis kā tāds, kam ir tiesības uz šo lietošanu, un vai 
atbildētājs viņu šajā valdīšanā ir traucējis. Senāts ari atzinis, ka apgabaltiesa ir pieļāvusi kļūdu, izmek
lējot jautājumu, vai atbildētājam arī bijušas tiesības aiztaisīt slūžas un tādējādi pārtraukt ūdens brīvo 
tecēšanu. Jautājums par tiesībām saskaņā ar Senāta uzskatu šajā strīdā ir nesvarīgs1. Izšķirot jautājumu 
par to, vai par kustamas mantas valdītāju atzīstams nomnieks, kam kustama manta pieder, vai laukuma 
iznomātājs, kurā kustamā manta (malka) atrodas, Senāts izdarījis secinājumu, ka par valdītāju atzīstams 
kustamās mantas īpašnieks. Kā norādījis Senāts šajā spriedumā, trešās personas valdījumā gan atrastos 
pats nomas objekts, bet nekad tā manta, kura atrodas uz nomas objekta. Tas, ka lieta fiziski ir nogādāta 
nomātajā laukumā, var nozīmēt, ka laukuma īpašnieks ir lietas turētājs, bet nepadara vinu par valdītāju2. 

Ar prasījuma tiesību '"valdījuma aizsardzību" nevar panākt neko citu kā ar no pašām tiesībām 
izrietošu prasību, ko var realizēt tikai pret parādnieku'. V. Bukovskis uzskata, ka tiesību valdījums 
iespējams tikai attiecībā uz svešas lietas lietojumu, bet ne uz ģimenes vai saistību tiesībām4. 

VLK aizrādīts (650. p.), ka fiziska darbība izpaužas tiesību faktiskā izmantošanā, kuras paredzēts 
iegūt valdījumā, gribai jābūt vērstai uz fiziskās darbības izlietošanu kā tiesību (VLK 631. p.). Tādu 
tiesību valdījums, kuru priekšmets ir saistības, kas piekrīt īpašumam, var iegūt tikai divpusēju darbību 
rezultātā, kad viena puse pieprasa tiesības un otra puse tās atzīst (VLK 655. p.). Vienpusēja tiesības 
piesavināšanās vardarbības vai krāpšanas ceļā nenodibina tiesības valdījumu (VLK 656. p.). Formāla 
ievešana tiesībās, kas balstās uz līgumu vai citu likumisku pamatu, ir pietiekama tiesību valdījuma 
iegūšanai, pat ja šīs tiesības netiek faktiski izlietotas (VLK 657. p.). 

Griba rīkoties ar lietu kā savu īpašumu (animus possidendi vai animus domini) 
raksturo psiholoģisku attieksmi pret objektīvu tiesisko attiecību, nevis tikai gribu kā 
psiholoģisku kategoriju. Tā, piemēram, valdījuma iegūšanu nevar nodrošināt nom
nieka griba iegūt lietu par savu, lai cik stipri nomnieks to vēlētos. Taču situācija 
mainās, ja lietotājs, kaut arī pilnīgi nepamatoti, pārstāj sevi uzskatīt par nomnieku, 
ja, būdams pilnīgi aizmirsis par nomas līguma eksistenci, viņš lietu jau uzskata par 
savu. Tomēr arī šādā situācijā nepietiek, ja mainās vienīgi psiholoģiskā attieksme. 
Nepieciešams, lai tā rastu ārēju izpausmi (903. p.). Ja personai ir pilnīgs pamats 
uzskatīt lietu par savu, tomēr šī persona, kļūdaini uztverot lietas faktiskos apstākļus, 
atzīst lietu par citam piederošu, valdījuma nav. Zemes gabala īpašnieks (otrās nodaļas 
piemērs nr. 7), nezinot, ka Marengo alas dala atrodas viņam piederošajā zemes 
gabalā, nebija šīs telpas valdītājs līdz tam brīdim, kamēr viņš atklāja savu kļūdu un 
norobežoja vina zemes gabalā ietilpstošās alas telpu, liedzot Stjuartam ieeju tajā. 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi/A'ieslietu ministrijas vēstneša pielikums. - 1928. -
Spriedums nr. 41 . - 4 1 . , 44. Ipp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1933. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1935. - Spriedums nr. 1 5 . - 18.-19. Ipp. 

3 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935.-624. p. komentārs. 

4 Буковский Б. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912— 

1914 гг. и с разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914 .-Том I. — С. 285. 



Likums pieļauj trīs iespējas: a) griba patiešām pastāv; b) reālo gribu aizstāj ticams 
pieņēmums, ka šāda būtu valdītāja griba, kas paliek spēkā, līdz valdītājs tieši vai ar 
savām darbībām neizpauž pretēja rakstura gribu (900. p. 2. d., 901. p. 2. d.); c) gribu 
paturēt lietu pauž cita persona. 

Valdījuma iegūšana caur vietnieku ir tad, ja valdītāja gribu paturēt lietu pauž 
cita persona - vietnieks vai aizbildnis (902. p.). Šim valdījuma iegūšanas veidam 
jāizšķir divi gadījumi: pirmkārt, kad atvietojamais zina par vietnieka darbību vai 
vismaz vēlāk to apstiprina (887., 888. p.), otrkārt, - gadījumos, kad atvietojamais 
nav spējīgs savu gribu paust, bet pieņemams, ka tāda varētu būt viņa griba (889. p.). 

Valdījuma iegūšana caur vietnieku ne vienmēr saistīta ar paša valdītāja darbībām, 
respektīvi, ar viņa uzdevumu vietniekam. Trešo personu darbības, ko varētu kvali
ficēt kā valdījuma iegūšanu caur vietnieku, ne vienmēr izriet no valdījumu ieguvušās 
personas tieša uzdevuma tai personai, ar kuras darbībām iegūts valdījums, t. i., "viet
niekam"'. Uzdevums sagrābt lietu vietniekam varbūt dots vispārīgā veidā, nekonkre
tizējot, tieši kāda lieta jāsagrābj. Šāda sagrābšana būs pietiekams pamats valdījuma 
iegūšanai caur vietnieku. Ja vietnieks darbojies pilnīgi bez uzdevuma, tomēr ieguvis 
lietu valdījumā nevis sev, bet kādam citam, tad atvietojamais iegūst valdījumu ar 
brīdi, kad apstiprina vietnieka darbības1. Valdījumu var ietekmēt arī ārēji it kā tīri 
tehnisku darbību veikšana. Šīm darbībām var būt nozīme kā faktiem, no kuriem 
atkarīga valdījuma iegūšana vai zaudēšana. Tā, piemēram, kādā lietā Senāts, vērtējot 
zemes ierīcības iestādes darbības, lemjot par zināma zemes gabala piešķiršanu no
teiktai personai, secināja, ka šīs darbības "pārtrauc līdz ar to citas personas valdījumu 
uz šo zemes gabalu". Tādēļ nav ņemami vērā pretējās puses apgalvojumi, ka zemes 
ierīcības iestādes spriež tikai par zemju vienību robežu noteikšanu un regulēšanu, tas 
ir, it kā par tīri tehniskiem jautājumiem. Pēc Senāta uzskata, šīs darbības saistītas arī 
tieši ar strīdiem par zemi pēc būtības2. Tomēr šis Senāta spriedums acīmredzot 
nevarētu tikt saprasts tādā nozīmē, it kā zemes ierīcības iestādes izlemtu kādu jautā
jumu pēc būtības, līdzīgi tiesu iestādēm. Tātad tās iegūst citas personas valdījumā 
zemi, darbojoties valdītāja interesēs, t. i., kā vietnieks. 

Lai iegūtu valdījumu caur vietnieku, viņam jāņem lieta savā varā ar gribu iegūt tās valdījumu ne 
sev, bet tam, ko viņš atvieto. Bet, ja kāds nodod lietu zināmas personas vietniekam tieši ar nodomu 
nodot to tālāk atvietojamam, tad viņš iegūst valdījumu arī tad, ja viņa vietniekam būtu bijusi griba iegūt 
to sev vai kādam citam (887. p.). Likums vispirms piešķir nozīmi tam, vai persona, kas lietu nodod, 
dara to ar nolūku nodot lietu valdījumā nevis vietniekam, bet atvietojamam. Ja pastāv šī pirmā pazīme, 
tad vietnieka apziņa, ka viņš iegūst lietu ne sev, bet citai personai, var arī iztrūkt. Otrkārt, nepieciešams, 
lai arī atvietojamam būtu griba iegūt valdījumā lietu ar vietnieka starpniecību, t. i., atvietojamais būtu 
devis tieši tādu uzdevumu vai vēlāk apstiprinājis jau notikušu lietas ņemšanu vietnieka varā (888. p.), 
vai ari persona, kuras vārdā vietnieks iegūst valdījumu, nespēj izteikt savu gribu (889. p.). Ja potenciālais 
ieguvējs devis uzdevumu, no kura vietnieks atvasina varas sagrābšanu, tad lietas pārņemšanai vajadzīgs 
tiešs uzdevums. Ja tāda nav, tad iztrūkstošo speciālo uzdevumu var atvietot ar vēlāku apstiprinājumu, 

1 Барон 10. Система Римского гражданского права. Выпуск второй. - С.-Петербург, 1909. Книга II. 
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kuram tad ir atpakaļejošs spēks1. Iegūt valdījumu kā vietnieks var arī persona, kura valda lietu savā 
vārdā, bet turpmāk nolemj to valdīt citas personas vārdā (constitutum possessorium). 

Valdījuma iegūšana caur vietnieku vai nu balstās uz atvietojamā gribas prezumpciju, vai arī ir vistīrākā 
juridiskā fikcija-pieņēmums par atvietojamā gribu iegūt vai paturēt lietu sev izdarīts, skaidri apzinoties, 
ka atvietojamais nav spējīgs šādu gribu paust, piemēram, gadījumos, kad valdītājs nespēj gribu izteikt 
(889. p.) vai viņam tās trūkst, ir rīcībspējīgs, bet nav spējīgs izteikt gribu (901. p. 3. d.). Pietiek ar pieņē
mumu, ka, ja vien valdītājs zinātu par valdījuma atņemšanu, viņš droši vien gribētu to atgūt (905. p.). Lai 
šo pieņēmumu apgāztu, respektīvi, valdījumu izbeigtu, nepieciešams izrādīt pretēju gribu (901. p. I. d.). 

Tā kā animus domini saskaņā ar likumu nereti ir iztēlota, neesoša griba, iespējams divkāršs val
dījums, jo līdztekus šķietamai, bet patiesībā iztrūkstošai gribai var pastāvēt arī citas personas reāla griba 
paturēt lietu sev: slepena izstumšana no valdījuma izraisa divkāršu valdījumu, pie tam viens no tiem ir 
nelikumīgs2. Valdījums nezūd uzreiz, bet tikai tādā gadījumā, ja agrākais valdītājs, dabūjis zināt par 
notikušo varas atņemšanu, nespertu pret to nekādus solus vai arī būtu veltīgi mēģinājis atjaunot savu 
varu pār lietu (900. p. 2. d.). 

Valdījums un turējums. Personai, kurai gan pieder faktiskā vara pār lietu, bet nav 
gribas paturēt šo lietu sev, ir nevis valdījums uz šo lietu, bet turējums jeb faktiskais val
dījums. Respektīvi, nav nekāda pamata pieņēmumam, ka šī persona ir lietas īpašniece 
(909. p. 3. d.). Ķīlas turētājam valdījuma nav3, nomnieks valda nevis nomas priekšmetu, 
bet tikai nomas tiesības.4 Tā, piemēram, "rentnieks-graudnieks (..) valda zemi, balstoties 
uz savām, kaut arī ne īpašuma tiesībām"5. Būvuzņēmējs ir celtnes turētājs pasūtītāja vārdā 
(2212. p.). Turējums pandektu tiesībās tika uzskatīts par vienu no juridiskām mīklām. 
Vācu jurists Fridrihs Savinji izskaidroja turējumu kā atvasināto valdījumu un dēvēja 
turētāju par atvasināto valdītāju. Šī teorija bija balstīta uz pieņēmumu, ka īstais valdītājs 
ir nodevis savas valdījuma tiesības (ius possessionis), kurās ietilpst tiesības uz valdījuma 
aizsardzību utt., citai personai. Rūdolfs Jērings turējumu pamato ar apgrozījuma inte
resēm. CL 876. panta 2. daļā vairākkārt uzsvērta šāda atvasinātā valdījuma konstrukcija, 
kas liecina par Savinji teorijas ietekmi: tas, kā varā lieta faktiski atrodas, bet kas atzīst par 
tās īpašnieku kādu citu, uzskatāms, kaut ari viņam būtu tiesība turēt to savā varā, nevis 
par šās lietas tiesisku valdītāju, bet tikai par tās turētāju jeb faktisku valdītāju un īpašnieka 
vietnieku valdījumā" (autora pasvītrojums - / . R.)'\ 

Turējumam var būt patstāvīga juridiska nozīme. Tā, piemēram, tas var būt glabā
tāja, pilnvarnieka, uzņēmēja u. tml. atbildības priekšnoteikums. Tas, kā varā lieta 
faktiski atrodas, bet kas atzīst par tās īpašnieku kādu citu, uzskatāms, kaut arī viņam 
būtu tiesība turēt lietu savā varā, nevis par šās lietas tiesisku valdītāju, bet tikai par 
tās turētāju jeb faktisku valdītāju un īpašnieka vietnieku valdījumā (876. p. 2. d.). 

Turējums dažos gadījumos saprotams arī kā īpašuma tiesību sinonīms, it sevišķi attiecībā uz 
vērtspapīru turētājiem. Tā, piemēram, par vekseļa turētāju atzīstama persona, kas šo vekseli ieguvusi ar 
pārvedu uzrakstu (indosamentu). Prasītājs, kurš apgalvo, ka viņš vekseli ieguvis tikai civiltiesiskas 

1 Erdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachen
recht.-.Riga: Kymmel's Verlag, 1891. - S. 99, 100. 

2 E b e n d a . - S . 103. 
? Ebenda. - S. 7. 
4 Ebenda. - S. 285. 
5 Senāta civilā kasācijas departamenta 1930. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -

1936. - Spriedums nr. 261. - 52. Ipp.; spriedums nr. 62. 
6 Барон Ю. Система Римского гражданского права. - С.-Петербург, 1909. Книга II. Владение. Книга 

III. Вещные права. - Петербург, 1908. - С. 6-7. 



cesijas ceļā, patiesībā ieguvis vienīgi vekseļa prasījumu kā tādu un atzīstams par cedenta singulārsuk-
cesoru, bet nav ieguvis patstāvīgas tiesības kā vekseļa turētājs'. Uz to, ka vekseļa turējums saprotams kā 
sinonīms īpašuma tiesībām uz vekseli, norāda cits Senāta spriedums, kurā lietots gan vekseļa turētāja, 
gan arī īpašnieka jēdziens. Apskatāmajā gadījumā atbildētājs cēlis iebildumu pret prasītājas kā vekseļa 
turētājas vekseltiesisko aktīvleģitimāciju. Šo savu iebildumu atbildētājs pamatojis ar to, ka vekselnēmējs 
vekseli nodevis prasītājai tikai ar prokurindosamenlu, tas ir, iekasēšanai, bet ne īpašumā. Kā prokurin-
dosatāre prasītāja varējusi rīkoties nevis savā vārdā, bet tikai prokurindosanta vārdā, jo vekselturētājs ir 
tikai prokurindosants, nevis prokurindosatārs. Atceļot tiesu palātas spriedumu, ar kuru minētais iebil
dums noraidīts. Senāts norādījis, ka jautājums tieši ir par to, vai prokurindosatārs ir īsts vekseļa turētājs 
un kā tāds ir leģitimēts aktīvi rīkoties, ceļot savā vārdā un tieši sev par labu vekseļa prasību, kaut arī lai 
piešķirtu prasījuma tiesības kā nodrošinājumu ķīlu saistībām. īstenībā, kā atzinis Senāts, prokurin
dosatārs atzīstams par prokurindosanta (vekseļa turētāja) vekselliesisku pilnvarnieku, kam tiesība tikai 
rīkoties vienīgi prokurindosanta, tas ir, sava pilnvardevēja vārdā un tāpēc var celt vekselprasību nevis 
savā vārdā un sev par labu, bet gan tikai sava pilnvardevēja vārdā un viņam par labu'. Turpretim attiecībā 
uz akcijām kādā spriedumā turētāju akcijas (akcijas, ko personas tur citu personu vārdā) pretstatītas 
akcijām, kas ir nodotas personu īpašumā3. 

Valdījuma turpināšana un izbeigšanās. Katrs reiz iegūts lietas valdījums turpinās 
tik ilgi, kamēr pastāv fiziska vara pār lietu un griba to paturēt kā savu. Tiklīdz beidz 
pastāvēt abi šie nosacījumi vai kaut viens no tiem, izbeidzas arī valdījums (896. p.). 

Valdījuma pārtraukšanu izraisa "faktiskās varas" vai "gribas paturēt lietu sev" 
izbeigšanās. Taču valdījumu nevar uzskatīt par pārtrauktu, ja lieta uz laiku pazaudēta 
vai aprakta vai arī nekustamais īpašums noteiktā laika periodā nav ticis apmeklēts. 
Tāpat valdījums neizbeidzas, ja lieta ir aizmirsta, respektīvi, valdījuma apzināšanās 
uz laiku zudusi. Nepieciešama kaut kāda darbība vai notikums, kas ne tikai izbeidz 
faktisko varu pār lietu, bet ir ārēji izpausta, respektīvi, valdītājam uztverama. (897. p.) 
Ja valdījums kaut kādā daļā (piemēram, pazemē (sk. 11. Ipp.)) atņemts, bet valdītājam 
tas palicis apslēpts, šāda darbība juridiskas sekas neizraisa.4 

Vienkārša lietas nodošana personai, kura ir valdītāja vietnieks, nepārtrauc valdī
jumu pat tādā gadījumā, ja vietnieks, pašam nezinot, ir īstais lietas īpašnieks. 

Vienkārša aizmāršība un neatcerēšanās, kur lieta atrodas, pakāpeniski un viegli pāriet pilnīgā 
aizmiršanā par lielas eksistenci. Tādēļ pareizāk ir izlemt jautājumu par šo problēmu, pamatojoties uz to, 
ka nepastāv nolūks valdīt lietu. Piemēram, pļavā pazaudēts gredzens jāuzskata par izgājušu no valdījuma 
tajā brīdī, kad valdītājs atteicies no tālākiem meklējumiem. 

Šķēršļus lielas iegūšanai nevar uzskatīt par valdījuma zaudēšanu. Tā, piemēram, tādā gadījumā, ja 
lieta atrodas cilā valstī vai arī ienaidnieka ieņemtā teritorijā, nevar uzskatīt, ka valdījums ir zaudēts. 
Vienkārša atslēgas nodošana no telpām, kurās alrodas arī tās personas lietas, kura nodod atslēgu, ja pie 
tam šī persona skaidri izpaudusi vēlēšanos paturēt ieslēgtās lielas sev, nevar būt pietiekams pamats, lai 
valdījumu uzskatītu par zaudētu, liesi otrādi - persona, kura šādā veidā ieguvusi atslēgas un sākusi 
valdīt pār lietām, valda tās tieši kā vietnieks.5 

' Senāta civilā kasācijas departamenta 1937. gada spriedumi//Tieslictu ministrijas vēstneša pielikums. -
1937. - Spriedums nr. 32. - 33.-34. Ipp. 

2 Turpat. - Spriedums nr. 6. - 6.-7. Ipp. 
3 Senāta civilā kasācijas departamenta 1938. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -

1938. - Spriedums nr. 70. - 74.-75. Ipp. 
4 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912— 

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 291. 
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Izstumšana uzskatāma par notikušu tikai tad, kad tā kļuvusi zināma līdzšinējam 
valdītājam un tas vai nu nav spēris pret to nekādus soļus, vai ari veltīgi mēģinājis 
atgūt fizisko varu. 

Valdījumu var zaudēt ari caur vietnieku, ja vien atvietojamais nav gribas nespē
jīga persona (901. p.). 

Tiesības valdījuma zaudēšana ir tad, ja tiesību neizlieto visu noilguma laiku 
(908. p.). 

Constitutum possessorium - kas valda lietu savā vārdā, tas var ari sākt to valdīt 
pēc sava ieskata, cita vietā, kaut arī tas nebūtu lietu ņēmis savā varā (890. p.). 

Lietas vai tiesības valdījums ir vai nu tiesīgs, vai prettiesīgs (909. p.) (sk. 
1. pielikumu). 

Tiesisku valdījumu CL neraksturo. (Civillikums galvenokārt lieto tiesīga valdījuma 
jēdzienu, taču 876. p. 2. daļā piemin "lietas tiesisku valdītāju". No šīs pēdējās normas 
konteksta noprotams, ka Šajā gadījumā "tiesisks valdītājs" saprotams kā 909. pantā 
minētā tiesīgā valdījuma sinonīms. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas 
vārdnīcā (R., 1995) gan attiecībā uz tiesībām kā īpašības vārds lietots vienīgi "tie
sisks".) Var secināt, ka tiesīgs valdījums ir valdījums, kas dibināts uz tiesiska pa
mata. Civillikumā norādīti divi atšīdrīgi tiesīga valdījuma kritēriji. Nodaļā par īpašu
ma iegūšanu ieilguma ceļā sastopams valdījuma tiesiska pamata jēdziens, kas nozīmē, 
ka valdītājs var atsaukties uz to, kas pats par sevi varētu piešķirt īpašuma tiesību 
(1006. p.). Taču valdījuma tiesiskais pamats nav tas pats, kas tiesisks valdījums. 

Tiesīga valdījuma jēdziens šķiet loģisks paradokss, ņemot vērā to, ka citviet (880. p.) 
aizrādīts, ka valdījuma tiesiskumam vai prettiesiskumam nav nozīmes. Taču šī norma 
attiecas tikai uz valdījuma iegūšanas pamata tiesiskumu vai prettiesiskumu, un acīmre
dzot Civillikums krasi norobežo valdījuma iegūšanas pamatu no paša valdījuma fakta. 

Tiesīga valdījuma relatīvo raksturu parāda valdījuma aizsardzības noteikumi: ja 
divas personas reizē apgalvo, ka viņas abas valda vienu un to pašu lietu, un abas 
atsaucas uz darbību, no kuras secina, ka viņu valdījums vēl turpinās, tad aizsargājams 
tās personas valdījums, kura pierāda, ka tagadējā laikā valda tiesīgi (909. p. 2. d.); 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 (919. p.). 

Civillikumā tiesīga valdījuma jēdziens pretstatīts gan prettiesīgam valdījumam, 
gan turējumam, kas nebauda aizsardzību pret to personu, no kuras lieta iegūta (909. p. 
2. d., 909. p. 3. d.), bet toties bauda valdījuma aizsardzību pret jebkuru citu personu 
(878. p. piezīme). Tātad ar tiesīgu valdījumu saprot galvenokārt labāku valdījumu, 
nevis vardarbīgi iegūtu (sk. turpmāk). Vardarbīgi iegūts valdījums gan ir sliktāks, 
tomēr tas ir valdījums, kaut ari prettiesīgs, respektīvi, tas tomēr bauda valdījuma 
aizsardzību pret jebkuru citu personu, izņemot vienīgi to, no kuras tas iegūts (917. p.). 

Viens un tas pats valdījums attiecībā pret vienu personu vai- izrādīties tiesīgs, bet pret 
citu ne. Tā, piemēram, zaglis ir "tiesisks valdītājs", tomēr zagļa valdīļumsj'nav tiesīgs"1. 

1 Sinaiskis V. Latvijas Civiltiesību apskats. - R., 1996. - 24.-25. Ipp. 



Šo šķietami pretrunīgo skaidrojumu viegli izprast, ja paturam vērā, ka zaglim nav 
aizsardzības pret personu, kurai viņš lietu nozadzis, taču no šī noteikuma neizriet, ka 
slepeni iegūto lietu viņam var atņemt jebkura persona. Attiecībā pret visām citām 
personām pat zaglis bauda valdījuma aizsardzību, līdzīgi jebkuram citam valdītājam. 

Valdījuma prettiesīgumu raksturo darbības, kas pārtrauc valdījumu (valdījums, 
kas iegūts vardarbīgi vai slepenībā no personas, kura varētu celt iebildumus), pa
matojoties uz prasību par valdījuma aizsardzību, respektīvi, uzskatot valdījumu par 
faktu. Tiesisku valdījumu raksturo pilnīgi cits kritērijs, proti, vai tā iegūšanas pamats 
ir priekšnoteikums īpašuma iegūšanai, respektīvi, aplūkojot valdījumu kā tiesības. 

Labticīgs un ļaunticīgs valdījums. Labticīgs valdītājs ir tas, kas pārliecināts, ka 
neviērīārrTciīam 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 (910. p.). 

Labticīgu valdītāju nedrīkstētu identificēt ar labticīgu ieguvēju atšķirībā no labticīgā valdītāja, kas 
itin viegli var pārvērsties par launticīgo valdītāju (1015. p., 1053. p. otrais teikums). Labticīgais ieguvējs 
tāds paliek vienmēr, bet labticīgais valdītājs var kļūt par launticīgo valdītāju. Labticīga iegūšana ir nevis 
ilgstošs stāvoklis, bet vienreizējs, neatgriezenisks fakts, kas attiecas uz lietas iegūšanas bridi (959. p., 
1065. p. - kaut arī šajos gadījumos ieguvējs nekonsekvenli dēvēts par "valdītāju", nevis ieguvēju). 

Valdītāja labticīgums pamatojas uz maldīgu priekšstatu, t. i., viņš nezina šķēršļus, 
kas kavē iegūt lietu par īpašumu. Valdītāja labticīgums izriet no pieņēmuma par lietas 
iegūšanas tiesīgumu (1031. p.). Valdītāja maldība var attiekties tikai uz faktiem, 
nevis uz tiesībām. 

Kā norobežot faktisko maldību no maldīšanās tiesībās, tas sākumā ne vienmēr ir skaidrs. 
Piemērs nr. 1. Prasītājs nopircis no atbildētājiem kā neapstiprinātiem mantiniekiem nekustamo 

īpašumu. īpašums nodots viija rīcībā, un viņš veicis kapitālremontu Ls 11 361,17 apmērā. Vēlāk izrā
dījies, ka daži mantinieki bijuši prombūtnē un pārdevēji nav gribējuši pārdošanu nokārtot un padarījuši 
to par neiespējamu. Tādēļ prasītājs lūdzis solidāri no atbildētājiem Ls 11 361,17, kas izdoti būvei, un 
Ls 500, kas bijuši iemaksāti uz pirkuma summas rēķina. Tiesu palāta konstatējusi, ka prasītājam sarunās 
par līguma noslēgšanu ir ticis apgalvots, ka atbildētāju divi brāļi, kas ir mirušā pārējie mantinieki, 
krituši karā, tādēļ prasītājs varējis būt pārliecināts, ka pircis namu no īstajiem un vienīgajiem man
tiniekiem. Pamatojoties uz šiem konstatējumiem, kā norādījis Senāts, Tiesu palāta varēja atzīt prasītāju 
par labticīgu valdītāju VLK 680. panta (CL 910. panta - ./. R.) nozīmē, jo prasītājs, pēc Tiesu palātas 
konstatējuma, bija panācis vienošanos par līguma objektu un cenu un bijis pārliecināts, ka viijš šo 
vienošanos panācis ar visiem mantiniekiem un citam nevienam nav bijusi lielāka tiesība uz mājas 
valdīšanu. Tieši šādu pārliecību likums prasa no valdītāja, lai viņu vērtētu kā labticīgu'. 

Launticīgums nozīmē ne vien skaidru apzināšanos, bet bieži arī ieguvēja pienā
cīgas rūpības un uzmanības trūkumu. Ja bijis pietiekams iemesls šaubīties par valdī
juma tiesiskumu, tad valdījumu nevar atzīt par labticīgu (1013. p.). Dažkārt ieguvēja 
launticīgums saistīts ar notikumiem, kuri nav no viņa atkarīgi, bet par kuru esamību 
viņam bija jāzina. Tā, piemēram, atbildētājs īpašuma prasībā atzīstams par launticīgu 
no brīža, kad pret viņu celta šī prasibāT kaut arī līdz šim brīdim viņš valdījis lietu 
labticīgi (1053. p.). 

1 Senāta civila kasācijas departamenta 1938. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1938. - Spriedums nr. 26. - 30.-31. Ipp. 



Ļaunticigam valdītājam jāuzņemas nejaušas bojāejas risks (1054. р.), viņam šī 
riska dēļ var rasties zaudējumu atlīdzināšanas pienākums (1055. р.), un pret viņu 
tiek iesniegta īpašuma prasība atdot ne vien no lietas faktiski saņemtos augļus, bet 
arī tos, kurus būtu vaf^T^sufl€rr+t-prasītājs;-respektīvi, viņš atbild par lietas nesaim-
niecisku izmantošanu (1056. р.). No labticīga ieguvēja nevar atprasīt viņa valdījumā 
esošai lietai taisītos derīgos izdevumus (867. р.), bet dažos gadījumos - arī pašu 
lietu - loti svarīgs moderns princips t. s. "Hand muss Hand wahren", burtiski: roka 
roku sargā (1065. р.); labticīgs valdītājs iegūst īpašumā lietas augļus no to atdalīšanās 
brīža (959. р.); labticīga ķīlas turētāja tiesības ir plašākas (1312., 1343., 1344., 1346. р.). 

Mūsdienu (noteikti ne pirmskara) tiesu praksē lietots termins "nelabticīgs" iegu
vējs kā pretstats labticīgam ieguvējam1. 

Katrs valdījums uzskatāms par tiesīgu un labticīgu, kamēr nav pierādīts pretējais 
(918. р.). 

Izšķir arī labāku un sliktāku valdījumu. Šāds dalījums izriet no CL 909. p. trešās daļas, proti, kādam var 
būt lielākas, bet kādam - mazākas tiesības valdīt lietu. Tā, piemēram, kustamas lietas, kas vēl nav atradušās 
neviena īpašumā, kļūst par tā īpašumu, kas tās atradis un ņēmis savā varā (940. р.); kustamas lietas, no kurām 
agrākais īpašnieks atteicies, kļūst par atradēja īpašumu (941. р.). Turpretim lietas, ko īpašnieks izlaiž no 
savas varas ārēju apstākļu spiests, nav atzīstamas par atmestām (942. р.). Ārēji grūti atšķiramas darbības un 
notikumi izraisa pilnīgi atšķirīgu valdījumu. Vienā gadījumā atradēja valdījums ir labāks par jebkuru citu. 
citā turpretim viņa valdījums ir sliktāks par īpašnieka valdījumu. Tomēr arī tas ir labāks par jebkuras citas 
personas valdījumu, izņemot īpašnieku, kaut gan tas valdījumu zaudējis. Pie tam, ja sešu mēnešu laikā no 
policijas sludinājuma dienas īpašnieks neierodas, tad atrastā lieta pāriet atradēja īpašumā (949. р.). 

Labāka un sliktāka valdījuma problēma neapšaubāmi iziet ārpus šajā nodaļā apskatāmās valdījuma 
tēmas ietvariem. Tā raksturo ne tik daudz, valdījumu, cik tiesības. 

Valdījums kā fakts un kā tiesības. Prasībās par valdījuma aizsardzību tas tiek aplūkots kā fakts, 
taču nodaļā par īpašuma iegūšanu ieilgumacelā (1006. p . ) - k ā tiesības. Ņemot vērā valdījuma jēdziena 
divējādo lietojumu, mēdz lietot atšķirīgus terminus - faktisko un juridisko valdījumu. 

Strīdā par valdījumu tai pusei, kura atsaucas uz savu valdījumu, jāpierāda, ka 
viņa ieguvusi valdījumu, bet viņai nav pienākums pierādīt, ka viņa ir kaut kādā veidā 
pēc valdījuma iegūšanas izpaudusi savu varu pār lietu. Pretējai pusei, kura apstrīd 
valdījumu, jāpierāda, ka valdījums bijis pārtraukts. Šāds secinājums izriet no pieņē
muma, ka īpašnieks, tāpat kā jebkurš valdītājs, var pēc sava ieskata izmantot vai arī 
neizmantot savu mantu, ja viņš pie tam nav paudis nolūku atteikties no mantas. Šādā 
gadījumā vina valdījums paliek neskarts līdz tam brīdim, kamēr kāds cits nepaņems 
šo mantu un šādā veidā netiks pārtraukts valdījums.2 

Valdījuma faktu nevar pamatot ar netiešiem pierādījumiem. Tā, piemēram, kādā 
konkrētā lietā Senāts norādījis, ka fakts, ka procesa dalībnieks maksājis nodokļus, 
nepierāda, ka tieši viņš ir valdījis zemi. Nodokļu maksāšana gan, kā pieļauj Senāts, 
varētu nodibināt prezumpciju par maksātāja animus possidendP. Tātad, ja būtu arī 

1 Latvijas Republikas Augstākās liesas Senāta spriedumi un lēmumi. 1996. - R.: Latvijas tiesnešu 
mācību centrs, 1997. - 89. Ipp. 

2 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и сь разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 291. 

• Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1928/ATieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 67. - 66. Ipp. 



citi pierādījumi, piemēram, par lietas atrašanos faktiskajā varā, tad ar šo nodokļu 
maksāšanas faktu aplinkus norādītu uz attieksmi pret lietu kā pret savu. 

Likums aizsargā katru valdījumu (912. p.). Valdījuma aizsardzība un atjaunošana 
saistīta ar katru valdījumuVliesīgu vai prettiesīgu, labticīgu vai launticīgu1. Tiesību 
valdījuma aizsardzība notiek līdzīgi ķermenisku lietu valdījuma aizsardzībai, proti, 
atjaunojot valdījumu, bet neiedziļinoties jautājumā, vai tiesību valdījums tiešām 
pamatojas uz kādu tiesisku rīcību, piemēram, uz atvēlējumu. 

Kā jau iepriekš minēts, kādā strīdā Senāts vērsis uzmanību uz apgabaltiesas atkār
toti pieļauto kļūdu tieši tādā nozīmē, ka apgabaltiesa strīdā par ūdens lietošanas tiesību 
valdījumu, ko prasītājs veicis apmēram 3 gadus, skaidrojusi, uz ko pamatojoties noticis 
šis lietojums, nepamatoti konstruējot prekārija (atvēlējuma) līgumu ar atbildētāju, kurš 
ūdens lietošanas tiesības savukārt ieguvis saskaņā ar Zemkopības ministrijas līgumu. 
Apgabaltiesas kļūdu Senāts saskatījis tieši tajā apstāklī, ka strīdā par valdījumu ir 
apskatīts jautājums par tiesībām. Konstatējot, ka šajā gadījumā nekāda atvēlējuma nav 
bijis (tas izriet tieši no apgabaltiesas nodibinātajiem faktiem), Senāts norāda, ka ap
gabaltiesa nepamatoti pievērsusies jautājumam par to, vai atbildētājam bijušas vai 
nebijušas tiesības aizvērt slūžas un tādējādi pārtraukt ūdens brīvo tecēšanu uz prasītāja 
dzirnavām. Šādi rīkojoties, apgabaltiesa ir liegusi prasītājam tiesību valdīšanas aizsar
dzību pret atbildētāja rīcību. Pamatojoties uz to vien, ka atbildētājam bijusi tiesība 
lietot upes ūdeni, apgabaltiesa, pārkāpjot VLK 688. pantu (atbilst CL 917. pantam -
J. /?.), nepamatoti noraidījusi tiesību valdījuma aizsardzības prasību2. 

Katrs drīkst aizsargāt savu valdījumu no jebkāda aprobežojuma vai traucējuma 
pat ar varu, ja vien to izlieto nekavējoties un likumā atļautas pašaizstāvības robežās 
(913. p.). Valdījums ir traucēts, kad kāds mēģina piesavināties lietu vai tās daļu, vai 
tiesību vai ar draudiem, kuri var radīt valdītājā bažas, kavē vinu (914. p.). 

Izšķir valdījuma aizsardzību pret traucējumiem (t. i., kad valdītājs vēl valda) un 
atņemta valdījuma atjaunošanu. Ja vēl valda valdītājs, valdījuma aizsardzība nereti 
pārvēršas strīdā par to, kura no pusēm patiesībā atzīstama par valdītāju. Senāts kon
statējis, ka jautājumā par valdījuma aizsardzību nav nozīmes tam apstāklim, vai valdī
šanu traucējusi sveša persona vai līdzīpašnieks, pie tam ar valdīšanas traucēšanu jāsa
prot ne tikvien valdītāja izstumšana no valdīšanas ar varu, bet valdīšanas traucējums 
būs arī tad, kad traucētājs tikai kavē valdītājam izlietot savu valdīšanu. VLK 693. pants 
(Civillikuma 921. pants -J. R.) nenosaka par valdīšanas traucēšanas priekšnoteikumu 
to, lai traucētājs būtu bijis ļaunā ticībā un lai valdītājs pats faktiski būtu valdīšanas 
objektu lietojis. Strīdus gadījumā valdījuma traucējums bija izpaudies kā celtniecība 
uz zemes gabala, kas atradies kopējā valdīšanā un lietošanā kā kopganības3. 

' Senāta 2001. gada 17. janvāra spriedumā, izskalot A. Z. kasācijas sūdzību par Latvijas Republikas 
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2000. gada 3. oktobra spriedumu, izteikta atzina, ka neliku
mīgu valdījumu likums neaizsargā. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1932. gada spriedumi//Tieslielu ministrijas vēstneša pielikums. -
1936. - Spriedums nr. 42. - 46. Ipp. 

•( Senāta civilā kasācijas departamenta 1935. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1936. - Spriedums nr. 32. - 24.-25. Ipp. 



Dažos gadījumos prasība tikai ārēji izpaužas kā valdījuma aizsardzības prasība. 
Pēc būtības tā ir prasība - priekšspēle īpašuma prasībai, lai noskaidrotu, kura no 
pusēm paredzamajā īpašuma prasībā kļūs par atbildētāju (strīdus lietas valdītāju) un 
kura - par prasītāju. Prasītājam īpašuma prasībā jāpierāda īpašuma tiesības. 

Strīda gadījumā starp diviem valdītājiem priekšroka dodama tai personai, kura 
pierāda, ka "tagadējā laikā valda tiesīgi" (919. pants). 

Atņemta valdījuma atjaunošana. Tiesa atjauno valdījumu, kas atņemts ar varu 
jeb valdītāju izstumjot (920.-921. р.). Jebkuras norādes uz valdījuma prettiesiskumu 
(917., 922. p.) vai īpašuma tiesībām (923. p.) netiek ņemtas vērā. Prasība par atņemta 
valdījuma atjaunošanu noraidāma vienīgi tādā gadījumā, ja atbildētājs pierāda, ka 
prasītājs valdījumu ar varu vai slepeni ieguvis no atbildētāja (917., 922. р.), respek
tīvi, atbildētājam ir labāks valdījums. 

Atņemta valdījuma atjaunošanas prasība ir liettiesiska prasība - prasību var celt 
arī pret katru trešo personu, kas patur vardarbīgi atņemtu lietu, zinot par notikušo 
vardarbību (924. р.). 

Prasību var celt gada laikā. Šo termiņu skaita no traucējuma iestāšanās, bet, ja 
valdījums atņemts slepeni vai valdītāja prombūtnē, - no brīža, kad valdītājs uzzinājis 
par valdījuma aizskārumu (925., 926. р.). 

Strīds par valdījumu un prasība par zaudējumu atlīdzību. Valdījuma traucējuma 
novēršanas prasība un ar šādu traucējumu radīto zaudējumu atlīdzināšanas prasība ir 
pilnīgi patstāvīgas prasības. Kādā Senāta spriedumā īpaši uzsvērts, ka apstāklis, ka 
šīs prasības var apvienot, nebūt nenozīmē, ka tas prasītājam obligāti, arī jādara1. 

Valdījuma aizsardzības mehānismam ir vairāki izskaidrojumi. Grūtības šajā skaid
rojumā izraisa tas, ka tiesības aizsargā jebkuru valdījumu, arī prettiesīgu valdījumu. 

Valdījuma teorijas. Jau izsenis novērots, ka valdījums tiek it kā sadalīts starp divām personām: 
viena persona turpina valdīt, kaut arī lieta neatrodas tās faktiskajā varā, taču šīs personas valdījums ir 
derīgs, lai iegūtu lietu īpašumā uz ieilguma pamata, otra persona valda lietu jebkurā citā sakarībā. Šādi 
gadījumi romiešu tiesībās bija vismaz četri: rokas ķīlas ņēmējs ir ieķīlātā priekšmeta turētājs, bet ķīlas 
devējs - valdītājs (CL gan ķīlas ņēmējs konsekventi tiek dēvēts par valdītāju). Līdzīgā situācijā bija tā 
saucamais prekārisls, sekvestrs (persona, kas valda lietu līdz strīda izšķiršanai par īpašuma tiesībām, kurā 
šai personai ir neitrāla loma), kā arī mantojamās nomas un apbūves tiesību valdījums, kas VLK transfor
mējies par īpašumliesiskā valdījuma un virsīpašuma tiesībām. No šiem četriem institūtiem Civillikumā 
negrozītā veidā saglabājies duālais valdījums, kas tiek dalīts starp ķīlas ņēmēju un ķīlas devēju. Sadaļā par 
rokas ķīlu Civillikums konsekventi dēvē ķīlas ņēmēja faktisko varu pār lietu par valdījumu, neraugoties uz 
to, ka no valdījuma sadaļas viedokļa šī situācija būtu jāvērtē kā turējums. Šo stāvokli Savinji dēvējis par 
"atvasināto valdījumu" pretēji Jēringa viedoklim, kurš izskaidrojis šādu situāciju ar praktiskas dabas 
apsvērumiem, piedēvējot valdījumam un tā aizsardzības mehānismam tīri policejisku funkciju - aizsar
dzību pret patvarību un uzticības pārkāpšanu2. Nenoliedzami Jērings līdz ar to pilnīgi norobežojas no 
valdījuma tiesiskajiem pamatiem, atzistot, ka pret patvaļu aizsargājams pats valdījuma fakts. 

"Delikta teorija". Šīs teorijas piekritējus, no kuriem redzamākais pārstāvis ir Savinji, dēvē ari par 
vēsturiskās skolas pārstāvjiem. Viņi uzskata attieksmi pret lietu kā pret savu par svarīgu valdījuma 
pazīmi, līdz ar to krasi pretstatot to lietojumam (sk. 43.-44. Ipp.). Neapšaubāmi, Civillikuma sākotnējās 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1927//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 1 5 1 . - 148. Ipp. 

2 Барон 10. Система Римского гражданского права. - С.-Петербург, 1909. Книга II. Владение. Книга 

III. Вещные права. - С.-Петербург, 1908. - С. 5-7. 



redakcijas - VLK - autorus stipri ietekmējusi sī teorija. Valdījuma aizsardzību "delikta teorija" izskaidro 
ar to, ka pats valdījuma aizskārums ir tiesību pārkāpums (delikts), pret ko vēršas valdījuma aizsardzības 
mehānisms. 

Pretargumenti. Vairumā gadījumu turējumu romiešu tiesībās neaizsargā. "Delikta teorija" nespēj 
pamatot šos gadījumus, dēvējot vienkārši par izņēmumiem, izskaidrojot to rašanos nevis ar loģisku nepie
ciešamību, bet vēsturisku nejaušību. Taču līdz ar to sabrūk ari skaidrojums, jo tiesību pārkāpums izpaužas 
ari šajos gadījumos. Lai gan vēsturiskam skaidrojumam ir zināms pamats - valdījuma aizsardzības me
hānisms mūsdienās manāmi atšķiras no klasiskajās romiešu tiesībās sastopamā - tomēr šo, tā saucamo, 
izņēmumu ir pārāk daudz, un tie ir pārāk būtiski, lai atsaukšanās uz vēsturisku nejaušību liktos ticama. 

"īpašnieka teorija" ir viens no populārākajiem valdījuma skaidrojumiem. Redzamākais šīs skolas 
pārstāvis - Jērings, kurš plašāk pazīstams ar savu uzskatu par tiesībām kā par subjektu interešu juridisku 
formu, apgalvo, ka noteikumi par valdījuma aizsardzību balstīti uz pieņēmumu, ka aiz katra valdītāja 
stāv īpašnieks. "Kur nav iespējams īpašums, tur nav arī valdījuma." 

Pretargumenti: teorija, kas balstīta uz to, ka Savinji mācība īsti nesakrīt ar romiešu tiesību avotos 
teikto, pati nonāk vēl redzamākā pretrunā ar nepārprotamiem norādījumiem avotos: ja valdījuma prasība 
balstītos tikai uz pieņēmumu, ka aiz katra valdītāja stāv īpašnieks, tad tā, pirmkārt, izrādītos pilnīgi 
lieka, jo dublētu īpašuma prasību. Otrkārt, ir tiešas norādes romiešu tiesību avotos (kas šajā gadījumā 
neatšķiras arī Civillikumā) par to, ka valdījuma iegūšanas tiesiskumam nav nozīmes ne valdījuma 
nodibināšanai (880., 909. p.), ne tā aizsardzībai (911. p.), turpretim īpašuma iegūšanai tiesiskais pamats 
ir būtisks. Tiesa gan, šā pieņēmuma piekritēji daļēji atspēko minētos divus argumentus, aizrādot, ka 
valdījuma aizsardzība atvieglo īpašnieka pierādījumu nastu, jo neprasa īpašuma tiesiskas iegūšanas 
pierādījumus, bet tikai tā vardarbīgas vai slepenas atņemšanas faktu. Pieņēmumu, ka valdītājs var 
izrādīties īpašnieks, visnopietnāk sašķoba trešais iebildums, ka vairāki valdījuma prasības pielietošanas 
gadījumi ir pilnīgā pretrunā ar šādu pieņēmumu (876. p. piezīme; 919., 921.-923. p.). Lai arī pastāv 
atšķirības, neīpašnieka valdījuma aizsardzība pazīstama gan romiešu, gan mūsdienu tiesībās. Tas vien 
jau liek domāt, ka šāda neīpašnieka aizsardzība ir nevis nejaušības produkts, bet apzināti gribēta. Bez 
tam šī aizsardzība vēršas nevis tikai pret jebkuru trešo personu, bet arī pret pašu īpašnieku. 

Civilā miera teorija radusies Vācijā un atspoguļota tās 1898. g. Civillikumā (BGB). Tās pamatā ir 
ideja, ka valdījumam ir "policejiska" funkcija1. 

Civilā miera teorijas ietekmi neapšaubāmi rodam ari Latvijas likumdošanā un it sevišķi tās praktiskā 
pielietojumā. Pirmskara Latvijas likumdošanā 1925. g. 27. oktobrī VLK 626. p. (atbilst 876. p. otrajai daļai) 
papildināts ar piezīmi par turētāja valdījuma aizsardzību2. Literatūrā atzīmēta divkārša valdījuma iespējamība, 
pie tam viens no tiem ir nelikumīgs.1 Šādu situāciju vispilnīgāk izskaidro tieši civilā miera teorija. 

Personas aizsardzības teorija, ko izvirzījis krievu zinātnieks I. Pokrovskis, ir civilā miera teorijas 
oriģināla modifikācija4, kas diemžēl neguva tālāku attīstību. 

Personas aizsardzības teorijas pozīcijai zināmā mērā pieslejas ari latviešu autori O. Cvingmans3 

un N. Vīnzarājs6, kuri vēl 20. gs. pirmajā pusē mēģināja atteikties no jebkādām norādēm uz valdītāja 
attieksmi pret valdījumu kā pret īpašumu, kā ari norādēm uz valdījuma tiesiskumu. 

īpašums un valdījums; Valdījums apzīmē gan īpašuma tiesībām atbilstošu varu (875. p.), gan arī 
neīpašnieka realizētu valdījumu kā pretstatu īpašuma tiesībām (867., 893., 909., 917., 923. p.). īpaš
niekam ir "tiesība valdīt" lietu (927. p.). Taču tas nebūt nenozīmē, ka viņš faktiski arī valda lielu. Tāpēc 
nav pareizi lietot īpašnieka valdījuma jēdzienu. Tāds termins bija pilnīgi attaisnojams pirmskara litera
tūrā, jo tam atbilda īpašumtiesiska lietojuma jēdziens VLK 942.-952. p. Taču, tā kā šis institūts nav 
ietverts Civillikumā, kļūst nepamatots ari īpašnieka valdījuma jēdziens. 

1 Покровский И. Основные проблемы гражданского права. - Петроград, 1917. - С. 216. 
2
 Senāta civilā kasācijas departamenta 1930. gada spriedumi/ZTieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1 9 3 6 . - 5 2 . Ipp. 

3 Erdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachen
recht. - Riga: Kymmel's Verlag, 1891. - S. 1 0 3 . - 7 . piezīme. 

4 Покровский И. Основные проблемы гражданского права. - Петроград, 1917. - С. 216-225. 
5
 Cvingmans О. Valdīšana šo laiku tiesībās//Tieslietu ministrijas vēstnesis. - 1926. - Nr. 7/8. 

6 Vīnzarājs N. Civiltiesību problēmas. Raksti (1932-1939). - R., 2000. 



Valdījuma aizsardzību var pielietot gan īpašnieks pret jebkuru citu personu, gan 
arī n c f p ā l m ē k š j t ^ (923. p.). Kādā spriedumā Senāts 
atzinis, ka posesofa (paTdījūma atjaunošanas) pfašīFa iespējama arī starp kopīpaŠ-
niekiem1. 

Romiešu tiesību zinātnē bija populārs izteiciens: nihil commune habet possessio cum proprietatis -
nav nekā kopīga starp valdījumu un īpašumu. 

Valdījuma duālisms. Valdījums likuma uztverē vienlaikus ir gan fakts, gan tiesības, jo noteikumi 
par valdījuma esamību, tā iegūšanu un zaudēšanu ne visos gadījumos atbilst valdījuma faktiskajam 
raksturam. Tieši otrādi - nereti valdījumu atzīst par eksistējošu tur, kur patiesībā valdījuma nav, un 
otrādi - nereti neatzīst valdījuma eksistenci, kaut gan patiesībā tas eksistē. 

Civillikumā salīdzinājumā ar romiešu tiesībām valdījums ir būtiski transformēts, vājinot valdītāja 
un turētāja pretstatu. Par to liecina divas spilgtas iezīmes: pirmkārt, turētājam jeb faktiskajam val
dītājam atšķirībā no romiešu tiesībās paredzētā principa saskaņā ar Civillikumu ir tiesība prasīt 
traucēta valdījuma atjaunošanu (876. panta piezīme). Šī piezīme 876. p. otrajai da]ai atbilstošajam 
pantam VLK 626. p. pievienota tikai 1925. g. 27. oktobrī.2 Otrkārt, tā kā īpašuma prasībā paredzēts 
aprobežojums attiecībā pret trešo personu - labticīgo ieguvēju (1065. pants), turētājs ir daudz lielākā 
mērā tuvināts valdītājam Civillikumā, nekā tas bijis tiesību pirmavotā - romiešu tiesībās. Tas ir loti 
būtisks izņēmums no romiešu tiesību principa — "pie kura es savu lietu atrodu, no tā savu lietu 
atprasu". 

Valdījums romiešu tiesībās attīstījās, pateicoties loti formālajai īpašuma iegūšanas procedūrai, kam 
dažkārt varēja būt loti nopietnas sekas - sakarā ar formāliem trūkumiem īpašuma tiesības uz ieguvēju 
varēja nepāriet. Tādā gadījumā "īsto" īpašuma tiesību (kvirītisko tiesību jeb īsteno Romas pilsoņu 
tiesību) aizstāj tā saucamais bonitārais īpašums (bonorum possessio), kam ir visas Civillikumā ietvertās 
valdījuma pazīmes - attieksme pret lietu kā pret savu, faktiskās varas iegūšana pār lietu utt. Kā šīs 
sistēmas relikts minams 882. pants: "Nekustama īpašuma varā ņemšana notiek ne vien, kad ieguvējs 
ieiet tajā, bet ari kad nodevējs uz to tikai norāda, ja pie tam nav nekādu dabisku šķēršļu ieiet šajā 
nekustamā īpašumā" (tā saucamais longa manu traditio). 

Pastāvot zemesgrāmatu sistēmai, kas paredz, ka īpašuma tiesību pāreja uz nekustamo īpašumu 
notiek nevis faktiskās nodošanas ce]ā, bet gan izdarot attiecīgu ierakstu zemesgrāmatā, 882. pantam kā 
valdījuma iegūšanas nosacījumam nav lielas praktiskas nozīmes. Tā atrašanās Civillikumā izskaid
rojama tikai vēsturiski, bet ne loģiski. Tādēļ arī mēģinājumi analizēt šo normu ļauj izdarīt paradoksālus 
secinājumus, piemēram, atziņu par to, ka rodas "it kā divkāršs valdījums"3. 

Sakarā ar to, ka iespējams valdošais un nevaldošais īpašnieks, pastāv valdījuma un īpašuma prasī
jumu konkurence. Lieta var būt izgājusi no īpašnieka valdījuma pret viņa gribu. Tad viņš var to atprasīt 
ar īpašuma prasību. Ja īpašnieks labprātīgi nodevis lietu citai personai, tad viņam ir. tikai personisks 
prasījums pārlietas atdošanu, pie tam-vienīgi pret to personu, kurai viņš lietu nodevis. īpašuma prasība 
šādos apstākļos nebūs sekmīga (1065.p.). No valdījuma teorijas viedokļa īpašnieks, kas labprātīgi 
nodevis lietu citai personai bez nolūka nodot šo lietu īpašumā, patur valdījumu, bet persona, kurai viņš 
lietu nodevis, atzīstama par turētāju. Vienlaikus šī persona var tikt uzskatīta arī par īpašnieka kā valdītāja 
vietnieku. Taču vietnieka ietekme uz lietu var izrādīties tik izšķiroša, ka īpašnieks vairs nevar savu lietu 

' Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1927//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 72. - 90. lpp. Modernajai tiesu praksei nav svešas situācijas, kad prasība par īpašuma 
tiesību atzīšanu pamatota vienlaikus gan ar normām par valdījumu, gan ar normām par īpašuma 
prasību, t.i., apvienojot vienā prasībā posesoro un petitoro prasījumu (Latvijas Republikas Augstākās 
tiesas Senāta 2001. gada 26. septembra spriedums civillietā SKC-435//Lalvijas Republikas Augstākās 
tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2001. - R . , 2002.- 164. lpp.). 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1930. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1 9 3 6 . - 5 2 . lpp. 

3 Višņakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz 
svešu lietu (841.-926., 1130.-1400. p . ) . - R „ 1998. - 38. lpp. 



atprasīt. Tā tas būs visos tajos gadījumos, kad vietnieks nodevis lietu citai personai (1065. p.). īpaš
niekam paliek vienīgi "griba paturēt lietu sev". Tomēr atprasīt šo lietu no trešās personas, kurai lietu 
nodevis viņa vietnieks, nav vairs īpašnieka varā. Ja turklāt īpašnieks ir mazgadīgais vai garīgi slimais, 
kas neapzinās savu rīcību vai nekontrolē gribu, tad arī "griba paturēt lietu sev", izrādās, nav nepie
ciešama - no vienas puses, šādas personas gribu it kā aizvieto citas personas griba (889. p.), bet, no 
otras puses, ja reiz šī persona šādi ieguvusi valdījumu, nedz viņa, nedz arī viņas gribas aizvietotājs vairs 
nevar no valdījuma atteikties (901. p. 3. d.). 

Valdījuma un īpašuma prasījumu konkurence pastāv tad, ja īpašnieks valdītājam spēj pierādīt 
īpašuma tiesības. 

Piemērs nr. 4. A ir kustamas, individuāli noteiktas lietas (grāmatas ar lajā ierakstītu īpašnieka vārdu) 
īpašnieks. Viņš nejauši uzzina, ka šī grāmata, kura kādreiz pazudusi no viņa personiskās bibliotēkas, atrodas 
pie N. No diviem iespējamiem prasījumiem - valdījuma aizsardzības un īpašuma prasības -A noteikti ietei
cams izvēlēties otro. Tam par labu liecina šādi apsvērumi. Pirmkārt, dotajā piemērā A nezina, kad un kādā 
veidā grāmata pazudusi no viņa bibliotēkas. Otrkārt, A nezina, kādā veidā grāmata nokļuvusi pie A'. A jopro
jām var pierādīt savu īpašuma tiesību1, taču viņam nav nekāda pamata vērsties pie N kā pie grāmatas var
darbīga vai slepena alņēmēja, kas ir viens no nosacījumiem valdījuma aizsardzībai. Bez tam A nav ne ma
zākās pārliecības, ka joprojām turpinās likumā noteiktais gada termiņš, kas paredzēts valdījuma aizsardzībai. 

Šis piemērs, pirmkārt, parāda īpašuma prasības universālo raksturu salīdzinājumā ar valdījuma 
aizsardzības prasību gan subjektu ziņā, pret kuriem šādu prasību var vērst, gan ari termiņu ziņā, kas 
praktiski nav ierobežoti. Protams, ari īpašuma prasība šādā situācijā var likt paralizēta ar atbildētāja 
pamatotām ierunām (excepcio), piemēram, par to, ka patiesībā A ir aizmirsis, ka grāmatu labprātīgi 
uzticējis citai personai, no kuras N, nezinādams par šiem apstākļiem, grāmatu nopircis (1065. pants). 

Šis piemērs, otrkārt, parāda, ka īpašniekam, kurš spējīgs iesniegt pierādījumus par lietas piederību 
viņam, pamatojoties uz īpašuma tiesībām, nav nekādas vajadzības aizrādīt uz valdījuma faktu. Arī tādā 
gadījumā, ja lieta pazudusi laikā, kad tā neatradās īpašnieka valdījumā, īpašniekam joprojām ir prasījums. 
Tiesa gan, šis apstāklis var aizkavēt īpašuma prasības realizāciju 1065. pantā norādīto apstākļu dēļ. 

Valdījuma prasība ir saistīta tieši ar valdījuma vardarbīgu vai slepenu atņemšanu vai nu valdītājam, 
vai viņa vietniekam. Šo apsvērumu vēl jo vairāk pastiprina tas fakts, ka saskaņā ar valdījuma aizsar
dzības noteikumiem (876. panta piezīme) valdījuma vardarbīgas atņemšanas gadījumā to atprasīt tiesīgs 
gan valdītājs, gan arī persona, kurai viņš lietu uzticējis (turētājs). īpašuma prasībā šis apstāklis var 
izrādīties izšķirošs 1065. pantā norādīto izņēmumu dēļ. 

Piemērs nr. 5. A ir nopircis lietu no N, taču N izvairās to nodot viņam. Šajā gadījumā A nav ne 
valdījuma, ne īpašuma prasības, jo īpašuma tiesības pāriet uz A nevis ar pirkuma līguma noslēgšanas 
brīdi, bet gan ar lietas faktisko nodošanu viņam. Ja N šajā situācijā ļaunprātīgi pārdevis lietu vēl arī citai 
personai, piemēram, B, un nodevis tai lietu, tad lietas īpašnieks ir B, nevis A, kuram paliek tikai 
personisks prasījums pret N par zaudējumu atlīdzību. B šajā piemērā ir ne tikai īpašnieks, bet arī valdītājs 
vai, citiem vārdiem, kļuvis par īpašnieku, pateicoties tam, ka N valdījumu nodeva B, nevis A. Ja šajā 
situācijā A patvarīgi atņemtu lietu B, B būtu izvēle starp īpašuma un valdījuma aizsardzības prasību. B, 
visticamāk, dotu priekšroku valdījuma aizsardzības prasībai, jo īpašuma prasībā B būtu jāpierāda ne 
tikai tas, ka viņš ieguvis lietu no N, pamatojoties uz pirkuma līgumu, bet arī, ka N bijis lietas īpašnieks 
gan pirkuma līguma noslēgšanas laikā, gan tā izpildes laikā un bijis tiesīgs lietu pārdot. Turpretim 
atņemta valdījuma atjaunošanas prasībā B būtu jāpierāda tikai lietas vardarbīgas vai slepenas atņemšanas 
fakts. Taču tieši šī atšķirība parāda, ka šajā gadījumā it īpaši B nav nekādas vajadzības atsaukties uz 
savu "īpašnieka valdījumu". Tas ir tieši tas apstāklis, ko viņam būtu pierādīt visgrūtāk, apstāklis, kura 
dēl viņš priekšroku devis valdījuma atjaunošanas, nevis īpašuma prasībai. 

Piemērs nr. 6. A un B ir nopietnas domstarpības jautājumā par lietas piederību. Lieta pašlaik faktiski 
atrodas pie B un, tā kā viņš uzskata sevi par lietas īpašnieku, tad atzīstams par tās valdītāju. Šajā situācijā 
A, lai "uzlabotu" savu procesuālo stāvokli, pieņem liktenīgu lēmumu. Lai izrādītos īpašuma strīdā daudz 
izdevīgākajā - atbildētāja stāvokli, kuram nav jāpierāda īpašuma tiesības, kas varētu izrādīties sarežģīts 

' Patiesībā ieraksts ir tikai netiešs pierādījums, kas liecina, ka grāmata, pirms tā nonāca N bibliotēkā, 
kādu laiku bijusi A valdījumā, kura laikā viņš varējis izdarīt ierakstu, kas savukārt apliecina, ka ieraksta 
izdarīšanas laikā A uzskatījis grāmatu par savu. 



un nepateicīgs pasākums, A nolemj slepeni iegūt strīdus lietu savā valdījumā, lai tādējādi B neatliktu 
nekas cits kā pirmajam iesniegt īpašuma prasību. Šajā likumā B, lai aizsargātu savas intereses, neap
šaubāmi izvēlēsies nevis īpašuma, bet valdījuma prasību un, pierādot lietas valdījuma zaudēšanas 
apstākļus - A slepeno rīcību -, atgūs lietu savā valdījumā. A izrādīsies nelabvēlīgākā situācijā nekā 
iepriekš, jo viņam joprojām ir tikai viena alternatīva - iesniegt īpašuma prasību, pierādot īpašuma 
tiesības uz strīdus lietu, piedevām vēl prestiža zaudējums sakarā ar nosodāmo slepenās atņemšanas 
aktu. 

Piemērs nr. 7. Ja šajā situācijā B nolemtu vai nu slepeni, vai atklāti atņemt lietu A,A kā prettiesisko 
darbību aizsācējam tiesiskais stāvoklis joprojām izrādītos sarežģītāks nekā B, jo A šajā situācijā nevar 
realizēt pret B arī valdījuma atjaunošanas prasību. Lai aizsargātos pret šādu A iesniegto prasību B, 
pietiek norādīt uz to, ka prasītājs, tas ir, ^4, valdījumu ieguvis n o ß prettiesīgi (917. pants). Pēdējos divos 
piemēros vēl uzskatāmāk nekā divos iepriekšējos redzams, ka valdījuma strīdos nav nekādas nozīmes 
atsaucei uz īpašuma tiesībām. Vēl vairāk - ne šāda strīda izskatīšanas gaitā, ne ari tiesas spriedumā, ar 
kuru tiks nospriests lietu nodot valdījumā vienam no strīdniekiem, netiks noskaidrots, kas ir patiesais 
lietas īpašnieks. Šī iemesla dēļ, kaut ari vairumā gadījumu lietas valdītājs ir arī lietas īpašnieks, Civilli
kuma noteikumos par valdījumu joprojām ir spēkā romiešu tiesībās izvirzītais princips nihil commune 
habet possessio cum proprietatis - nav nekā kopīga valdījumam ar īpašumu. 

Principa "Handmuss Hand wahren" (1065. p.) nostiprināšanās civiltiesiskajā kustamo lietu apgro
zījumā un zemesgrāmatu institūta iedibināšana attiecībā uz nekustamām lietām ir viena un tā paša mērķa 
vārdā un vienas un tās pašas domas caurausta: nodrošināt civiltiesiskās apgrozības stabilitāti tādā veidā, 
ka atzīst par likumīgu uzticēšanos zināmiem ārējiem faktiem. Attiecībā uz kustamām lietām visas trešās 
personas ir tiesīgas uzticēties tam faktam, ka šī kustamā lieta atrodas kādas personas rokās. Uzticoties 
šim faktam, trešās personas tiesīgas valdītāju uzskatīt par īpašnieku. Attiecībā uz nekustamām lietām 
šīs trešās personas tiesības ir uzticēties tam, kas ierakstīts zemesgrāmatā kā īpašnieks. Gan vienā, gan 
otrā gadījumā mēs novērojam interesantu tieksmi modernajām tiesībām atvirzīties no lietu būtības uz 
virspusējām parādībām, tas ir, tendenci, kas tuvina modernās tiesības primitīvo tautu tiesībām. Atšķirībā 
no senajiem laikiem šīs tiesības ņēma vērā ārējās pazīmes tādēļ, ka pietrūka nepieciešamā intelektuālā 
spēka, lai iedziļinātos; modernajās tiesībās novērojama apzināta atturēšanās no šādas iedziļināšanās 
tieši tādēļ, ka šāda iedziļināšanās nav savienojama ar modernās tiesiskās dzīves prasībām. Mūsdienu 
apstākļos civiltiesiskās apgrozības dalībniekiem nevar uzlikt par pienākumu pārbaudīt visus nepiecie
šamos tiesiskā darījuma apstākļus, jo šāda prasība lielā mērā ierobežotu civiltiesiskā apgrozījuma 
brīvību un samazinātu ekonomisko labumu vērtību. Kaut ari norādītās normas dažkārt upurē īpašuma 
principu par labu civiltiesiskā apgrozījuma principam, tomēr nevajadzētu aizmirst, ka šī civiltiesiskā 
apgrozījuma drošība savukārt paaugstina īpašuma tiesību vērtību un tādējādi atnes labumu arī īpašuma 
principam1. 

Valdījumam pēc Civillikuma nav juridiskās prezumpcijas nozīmes. Kā uzsvērts kādā no Senāta 
spriedumiem, Krievijas Civillikums paredzēja, ka valdījums pār kustamu mantu nodibina tiesisko 
prezumpciju par īpašumu, turpretim saskaņā ar VLK 937. pantu, kas atbilst Civillikuma 1071. pantam, 
vindikantam jāpierāda likumīgs īpašuma iegūšanas veids, pie tam valdījumam kā tādam pēc Civillikuma 
nav juridiskās prezumpcijas nozīmes. Tomēr, kā atzinis Senāts šajā pašā lietā, valdījumam ir nozīme 
tajā ziņā, ka gadījumos, ja strīdā esošā manta jau atrodas trešās personas faktiskā valdīšanā, tai nav 
procesuāla iemesla celt vindikācijas prasību. Kā uzsvēris Senāts, vindikācijas nolūks ir tieši valdījuma 
nodoJanaprasītāļamV v _ — - — ~ — 

Piemērs nr. 8. Izmantojot otrās nodaļas piemēru nr. 7, apskatīsim to no valdījuma aizsardzības 
teorijas viedokļa, analizējot šādus aspektus: 1) kurai no pusēm piederēja valdījums - Stjuartam, kas 
izmantoja alas peļņas gūšanai, vai viņa kaimiņam, kurš to nezināja; 2) vai kaimiņa zemes gabala 
īpašniekam ir prasījums par aizskarta valdījuma atjaunošanu; 3) kā piemērā par Marengo alām minētie 
fakti ietekmē pušu īpašuma tiesības. Stjuartam nav bijis valdījuma uz to alas da]u, kas iestiepjas kaimiņu 
zemes gabalā. Kaut gan viņa darbībai ārēji piemīt visas valdījumam raksturīgās pazīmes, viena un tā 

1 Покровский И. Основные проблемы гражданского права. - Петроград, 1917. - С. 188, 189. 
2
 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. - 1922. -
Spriedums nr. 65. - 167. lpp. 



pati lieta nevar vienā un tajā pašā laikā atrasties vairāku personu valdījumā tā, ka katra no viņām valda 
visu šo lietu (878. p.). Stjuarta kaimiņam kā zemes gabala īpašniekam ir valdījums pār viņam piederošo 
zemi, vismaz piemērā nr. 7 nav minēts, ka šajā sakarā pastāvētu kaut kādi šķēršļi (ja neskaita Stjuarta 
darbību). Noteikumi par valdījumu gan neparedz veidu, kādā tiek realizēts valdījums pār nekustamu 
īpašumu, taču to izskaidro 1042. p., kas norāda, ka "zemes īpašniekam pieder ne vien tās virsa, bet arī 
gaisa telpa virs tās, kā arī zemes slāņi zem tās un visi izrakteņi, kas tajos atrodas". Kaut ari no piemēra 
nr. 7 nav redzams, kādā veidā Stjuarta kaimiņš ieguvis valdījumu pār viņam piederošo zemes īpašumu, 
tomēr tieši šī iemesla dēl jāpieņem, ka tā notikusi vispārējā kārtībā, proti, vai nu ieguvējam ieejot 
nekustamajā īpašumā, vai arī personai, kura nodod nekustamo īpašumu, norādot uz to, ja pie tam nav 
nekādu dabisku šķēršļu ieiet šajā nekustamajā īpašumā (882. p.). Tiklīdz veiktas šīs darbības, Stjuarta 
kaimiņš ieguvis valdījumu pār nekustamo īpašumu tādā apjomā, kā norādīts 1042. p. Uz šo principu 
attiecināmi tikai daži izņēmumi. Tā, piemēram, zemes gabala valdītājs kļūst par tajā apslēptas mantas 
valdītāju tikai pēc tam, kad tā atrasta (885. p.). No šīs normas varam secināt, ka dažos gadījumos 
nepieciešams valdījuma priekšnosacījums ir liesa lielas fiziska sagrābšana. Taču šo nosacījumu nav 
nekāda pamata tulkot paplašināti. It sevišķi tādēļ, ka apslēpta manta ir kustama manta, kas apslēpta 
nekustamā īpašumā. Ala turpretim ir nekustamas lietas sastāvdaļa, pieder pie tās un līdz ar to pati 
uzskatāma par nekustamu lietu. Tādēļ, neraugoties uz konkrētajiem apstākļiem, kuros Stjuarts lietojis 
kaimiņa zemes gabalā esošo alas dalu, ala visu šo laiku atradusies kaimiņa valdījumā gluži lāpāt kā 
jebkura pazemes dala, kaut arī īpašnieks lai fakliski nav piekļuvis. Mēģināsim rast atbildi uz jautājumu, 
vai kaimiņa zemes gabala īpašniekam ir prasījums par aizskarta valdījuma aljaunošanu. Ar to brīdi, kad 
Stjuarta kaimiņš uzzināja alas izvietojuma plānu, viņš varēja pieprasīt, lai Stjuarts pārtrauc slēpto alas 
lietošanu zem kaimiņam piederošā zemes gabala. Ja Stjuarts atteiktos lo darīt, tad no šī brīža būtu sācies 
Stjuarta kaimiņa valdījuma aizskārums. Šāds secinājums izriet tieši no tiem pašiem principiem, uz 
kuriem pamatojoties mēs konstatējām, ka valdījums piederējis Stjuarta kaimiņam, nevis Stjuartam, proti, 
ka, pirmkārt, valdījumu var realizēt ari, tieši nepieskaroties pie nekustamas lietas, un, otrkārt, ka nav 
pieļaujams un iespējams, ka divas personas vienlaikus valda lietu. Respektīvi, ar to brīdi, kad Stjuarta 
kaimiņš uzzināja, ka viņam varētu būt šķēršļi valdījuma izlietošanai uz nekustamo īpašumu visā tā 
apjomā un dziļumā, iestājās valdījuma traucējumi. Līdz tam brīdim, kamēr Stjuarta kaimiņš uzzināja 
par lietas patiesajiem apstākļiem, darbojās 901. panta 2. daļā paredzētais princips - "ja nekustamas 
lielas valdītājs to nelieto, tad no tā vien neizriet, ka viņš atteicies no valdījuma, ja vien viņa griba 
atteikties no tā nav skaidri redzama vēl no citiem apstākļiem". Lai šādos apstākļos Stjuarta kaimiņš 
zaudētu valdījumu pār kādu daļu no viņam piederošā nekustamā īpašuma, nepieciešams, lai iestātos tie 
nosacījumi, kas saistīti ar valdījuma izbeigšanos, proti, kad valdītājs, dabūjis zināt par varas atņemšanu, 
nesper attiecīgus soļus varas atņēmēja izstumšanai (905. p.). Piemērā par Marengo alām strīds pušu 
starpā pastāv tieši par īpašuma tiesībām, uz kurām acīmredzot pretendē Stjuarts, pamatojoties uz 
ieilgumu. Taču šādām pretenzijām nav pamata, jo, kaut arī viņš realizējis faktisko varu pār daļu no 
Stjuarta kaimiņam piederošās zemes, tomēr tas noticis bez valdītāja, respektīvi, īpašnieka ziņas. Tādēļ 
nevar uzskatīt ari, ka šīs Stjuarta darbības izdarītas pretēji īpašnieka gribai. Tātad, ja uzskatām, ka 
Stjuarta valdījums ir sācies tieši ar to bridi, kad kaimiņš darīja zināmu Stjuartam, ka dala apakšzemes 
alas ir viņa īpašuma sastāvdaļa, tad ar to pašu bridi šis valdījums arī kļuva ļaunticīgs. Ar to vien jau 
pietiek, lai noraidītu Stjuarta prasību par īpašuma iegūšanu ieilguma ceļā. 



īpašums ir subjektīva civilā tiesība. Tiesības uz īpašumu ir svarīgs cilvēka 
pamattiesību elements. Tās ir konstitucionālas tiesības. Tiesa gan, Latvijas Sa
tversmē šīs tiesības paredzētas tikai ar 15.10.98. likuma "Par grozījumiem Latvijas 
Republikas Satversmē" pieņemšanu. Saskaņā ar šiem grozījumiem, kas ir spēkā no 
1998. gada 6. novembra (Latvijas Vēstnesis. - 1998. - 23. okt. - nr. 308.), Sa
tversme papildināta ar vairākiem pantiem, kas skar cilvēktiesības, tajā skaitā ari ar 
105. pantu, kas paredz: "Ikvienam ir tiesības uz īpašumu." CL lieto terminu "īpa
šums" divās nozīmēs: 1) kā tiesību (927., 928. p.), 2) kā ķermenisku, kādai per
sonai piederošu lietu (993. p. 3. d.), ko pareizāk saukt par īpašuma priekšmetu (kā 
929. p.). 

CL nelieto jēdzienu "īpašums" attiecībā uz tādām lietu kopībām, kas sastāv gan 
no ķermeniskām, gan ari no bezķermeniskām lietām. Tikai viens - Civillikuma 841. 
pants paredz, ka lietas var būt bezķermeniskas. Visa pārējā sadaļa par "dažādām 
lietu šķirām", proti, 842.-874. p., veltīta ķermeniskām lietām. Ja principā iespējams 
tiesības valdījums (875. p. 2. d., 877. p., 891.-895. p.), tad bezķermeniskas lietas var 
būt arī īpašumā. Tajā pašā laikā tās nevar atprasīt ar īpašuma prasību. Civillikums 
nosaka, ka par īpašuma prasības priekšmetu var būt kā atsevišķa lieta, tā arī lietu 
kopība, kas sastāv vienīgi no ķermeniskām lietām, bet ne tāda manta, kuras sastāvā 
ietilpst gan ķermeniskas, gan bezķermeniskas lietas (1050. p.). Kaut gan "par īpa
šuma prasības priekšmetu var būt atsevišķa lieta", no konteksta ir pilnīgi skaidrs, ka 
šeit domāta ķermeniska lieta. Rodas jautājums, vai no tā, ka Civillikums vispār 
nelieto jēdzienu "īpašums" attiecībā uz tādām lietu kopībām, kas sastāv gan no 
ķermeniskām, gan arī no bezķermeniskām lietām, bet neattiecina šo jēdzienu arī uz 
atsevišķi ņemtām bezķermeniskām lietām, izriet, ka bezķermeniskas lietas Civil
likums vispār neatzīst par īpašuma objektiem vai ari ka šīm tiesībām ir visai nosacīts 
raksturs: galvenā īpašnieka prerogatīva - aizliegt visām citām personām ietekmēt 
viņa lietu, atprasīt to ar īpašuma prasību no jebkuras personas. Civillikuma priekš
tecis - VLK 710. p. (929. p. analogs) piezīmē saturēja garu norādi uz autortiesībām. 
Tagadējā Civillikuma redakcijā šāds termins vispār nav sastopams. Neraugoties uz 
to, par īpašuma priekšmetu var būt tas viss, kas ar likumu nav noteikti izņemts no 
vispārējās apgrozības (929. p.). No noteikumiem par lietu iedalījumu ķermeniskās 
un bezķermeniskas, kā arī par bezkermenisku lietu valdījumu jāsecina, ka Civil-



likums gan neizslēdz īpašuma tiesības pastāvēšanu uz bezķermeniskām lietām, tomēr 
paredz šīm tiesībām nesalīdzināmi šaurāku un nabadzīgāku saturu.1 

īpašums kā varas tiesība pār lietu. (Par varas lietošanu attiecībā uz lietu sk. 4 0 -
42. lpp.). Civillikumā raksturotas īpašnieka tiesības valdīt un lietot lietu, iegūt no tās 
visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un atprasīt to ar īpašuma prasību (927. p.). 

Par īpašuma priekšmetu var būt tas viss, kas ar likumu nav noteikti izņemts no 
vispārējās apgrozības (929. p.). Lietas, kas izņemtas no civiltiesiskās apgrozības 
(res extra commercium), nevar būt par īpašuma tiesību priekšmetu (sk. otro nodalu). 

Piemērs nr. 1. Uz 1940. gadu Pēterim Lūsim piederēja nekustamais īpašums '"Zeltiņi" Valmieras 
apriņķī Vitrupes pagastā ar kopējo zemes platību 21,82 ha. 1991. gada 22. aprīlī zemes īpašnieka man
tinieks Remberls Lūsis lūdza atjaunot īpašuma tiesības uz tēva bijušo saimniecību "Zeltiņi". 1991. gada 
februārī kolhozs "Vitrupe" uzsāka piecu Līvānu dzīvojamo māju būvniecību, un tās ar pieņemšanas 
komisijas aktu nodotas ekspluatācijā 1992. gada 31 .janvārī. Līvānu tipa dzīvojamā māja ar nosaukumu 
"Solsberi" uzcelta uz Pēterim Lūsim piederošās zemes un, pamalojoties uz Latvijas Republikas 
1991. gada 21. jūnija likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" 
19. pantu, nodota Raisās Vlasovas īpašumā pret pajām un naudu, par ko 1993. gada 4. martā Limbažu 
Valsts notariāta kantorī starp paju sabiedrību "Vitrupe" un Raisu Vlasovu apliecināta vienošanās. Ar 
kolhoza "Vitrupe" valdes sēdes lēmumu 1990. gada 27. jūnijā Raisa Vlasova bija uzņemta uzskaitē 
Līvānu dzīvojamās mājas iegādei. 1993. gada 21 . aprīlī ar Viļķenes pagasta padomes lēmumu Rem-
bertam Lūsim piešķirta zeme zemnieku saimniecības "Zellini" izveidošanai 21,8 ha platībā. 1993. gada 
2. augustā Remberts Lūsis cēlis prasību liesā par darījuma, kas noslēgts starp paju sabiedrību "Vitrupe" 
un Raisu Vlasovu, atzīšanu par spēkā neesošu, norādīdams, ka uz viņa mantojamās zemes paju sa
biedrība "Vitrupe" 1991. gada februārī bez būvatļaujas uzcēlusi dzīvojamo māju "Solsberi", kas iekļauta 
privatizējamo objektu sarakstā un privatizēta Raisai Vlasovai. Senāts atrod, ka kasācijas sūdzība norai
dāma. Prasītājam Rembertam Lūsim kā bijušā zemes īpašnieka Pētera Lūša mantiniekam zemes īpašuma 
tiesības atjaunotas pilnā apmērā, par ko strīds vairāk nepastāv un kasācijas sūdzības nav iesniegtas. 
Jautājumā par strīdus priekšmetu, t. i., par "Solsberi" māju privatizāciju, nav piemērojams nedz likums 
"Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" (pieņemts 1990. gada 21. novembrī), nedz arī 
likums "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (pieņemts 1992. gada 9. jūlijā), kurš regulē zemes 
jautājumus. Prasība celta par darījuma- mājas privatizācijas pārdošanas akta atzīšanu par spēkā neesošu, 
nenorādot likumisku pamatojumu šādai prasībai. Prasība pamatota, tikai ievērojot apstākļus, ka "Sols
beri" mājas celtniecība notikusi nelikumīgi, bez apstiprināta būvprojekta un celtniecības atļaujas. Zemes 
īpašuma tiesības prasītājam atjaunotas 1993. gada 21. aprīlī, bet māju celtniecība uzsākta 1991. gada 
februārī. Limbažu rajona Tautas deputātu padomes izpildkomiteja, apstiprinādama 1992. gada 7. feb
ruārī aktu par mājas pieņemšanu ekspluatācijā, legalizējusi mājas celtniecību, kādēļ nākamajam zemes 
īpašniekam nav pamata atsaukties uz celtniecībā izdarītajiem pārkāpumiem. Mājas privatizācija (pārdo
šana) notikusi pirms zemes īpašuma tiesību atjaunošanas, un akts par to apliecināts notariālā kārtībā 
1993. gada 4. martā. Likuma "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" 
19. panta pārkāpumi nav konstatēti, tādēļ atbildētāja Raisa Vlasova mājas "Solsberi" ieguvusi tiesiskā 
valdījumā un īpašumā. Privatizācijas - pirkuma akta atzīšanai par spēkā neesošu nav likumiska pama
tojuma, atbildētāja Raisa Vlasova ir labticīga ieguvēja. Senāts nosprieda Vidzemes apgabaltiesas Civil
lietu tiesas kolēģijas 1996. gada 27. augusta spriedumu atstāt negrozītu, prasītāja Remberta Lūša kasā
cijas sūdzību noraidīt2. Kā redzam no minētā sprieduma, īpašuma tiesības var tikt atjaunotas "pilnā 
apmērā", taču no tā nebūt ne visos gadījumos izriet, ka īpašniekam ir 927. pantā deklarētā "pilnīgas 
varas tiesība pār lietu". 

' Rozenfelds .1. īpašuma un ķīlas tiesības Latvijā un ārzemju investīciju aizsardzība. II Pasaules latviešu 
zinātnieku kongress. Tēžu krājums. - R., 2001. - 219. lpp.; sk. ari Latvijas Republikas Satversmes 
tiesas 1999. gada 20. aprīļa spriedumu lietā Nr. 04-01(99). 

2 Latvijas Republikas Senāta spriedumi un lēmumi, 1996. Latvijas Republikas Augstākā tiesa. - R.: 
Latvijas tiesnešu mācību centrs, 1997. - 91.-94. lpp. 



īpašuma tiesību absolūtais, neierobežotais raksturs izpaužas divējādi. Pirmkārt, 
pēc sava satura īpašuma tiesības pieņem kā neierobežotas. Jebkuri aprobežojumi ir 
jāpierāda tai personai, kuras labā tie pastāv (928. p.). Otrkārt, pēc izlietošanas mērķa 
tiek pieņemts, ka īpašnieks lieto īpašumu savās interesēs. Taču īpašuma tiesības šādu 
īpašnieka pienākumu neietver. 

Tiesības uz lietas iznīcināšanu (ius abutendi) ir viena no īpašnieka prerogatīvām. 
Dažos gadījumos, it sevišķi attiecībā uz patērējamām lietām, šāda tiesība atbilst 
parastam lietas izmantošanas veidam. Taču ius abutendi neaprobežojas ar šādiem 
gadījumiem. Šī ir viena no jomām, kur modernie priekšstati par īpašumu krasi atšķi
ras no klasiskajiem. Romiešu tiesībās īpašniekam ir absolūtas tiesības uz lietu, ko 
neierobežo nekādi citi apsvērumi vai ierobežojumi, izņemot īpašnieka gribu. 

Modernajās tiesībās sastopami aprobežojumi gan pēc īpašuma tiesību satura, gan 
ari pēc to izmantošanas mērķa. Tā, piemēram, Vācijas Civillikumā (BGB 905. p.) pa
redzēts, ka īpašniekam nav tiesību aizliegt ierīkot ietaises tādā dziļumā vai augstumā, 
kur izzūd jebkāda īpašnieka interese. Līdzīgs nosacījums ir Šveices likuma 667. pantā. 

Latvijas likums īpašuma tiesību aprobežojumus paredz vispārīgā veidā. Tā, pie
mēram, aprobežojumi par minerālūdeņu avotiem, radiostaciju ierīkošanu un lieto
šanu, gaisa satiksmi, zemes gabaliem gar dzelzceļu līnijām un izrakumiem, var tikt 
paredzēti sevišķos likumos (1082. p. piezīme). 

Teorētisks pamatojums šādiem ierobežojumiem dots divos atšķirīgos principos. 
īpašnieka intereses - tiek pieņemts, ka īpašniekam nav pamata ierobežot citu 

personu rīcību tādā augstumā vai dziļumā, kur paša īpašnieka iespējas iedarboties uz 
lietu vai gūt no tās labumu beidzas. Līdz ar to viņa mēģinājumi aizliegt citām perso
nām iedarboties uz lietu būtu tiesību ļaunprātīga izmantošana - šikana1. Taču šis 
pieņēmums neizskaidro daudzus jau izsenis sastopamus īpašuma ierobežojumus -
dažāda veida pilsētbūvnieciskos aizliegumus u. tml. Bez tam īpašnieka iespējas iedar
boties uz lietu attīstās vienlaikus ar tehnikas progresu. Turpretim ierobežojumiem ir 
tendence attīstīties pretējā virzienā. Tāpēc šo skaidrojumu diez vai var uzskatīt par 
apmierinošu. Tas vienīgi pierāda, ka apšaubāms ir pieņēmums, ka īpašnieka interese 
ir tas īstais jēdziens, ar kuru var izskaidrot īpašuma tiesību saturu.2 

īpašuma sociālā vērtība. Mēdz pretstatīt antīkās tiesības modernajām, uz
sverot, ka romiešu tiesībām raksturīgs individuālisms, ko modernajās tiesībās mīk
stina daudzi izņēmumi. Antīkie priekšstati par atsevišķu lietu īpašo nozīmi (res 
saerae, res omnium communes) modernajās tiesībās attīstījušies līdz idejai, ka 
īpašums ir ne vien individuāla kategorija, bet arī sociāla vērtība. Sociālā funkcija 
uzliek katram īpašniekam pienākumu rēķināties ar citu interesēm3. Tikai ar šo 

1 Покровский И. Основные проблемы гражданского права. - Петроград, 1917 . -С . 191. 
2
 Intereses jēdziens, neapšaubāmi, ir saistīts ar īpašuma tiesību jēdzienu 1998. gada 15. oktobra likumā 
"Par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē", ar kuru Satversme papildināta ar 105. pantu, īpaši -
šī panta otrajā teikumā: "īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm." Šī tendence jo 
spilgtāk atspoguļojas likumu interpretācijā vairākos Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumos 
(sk-, piemēram, 2004. gada 9. marta spriedumu lietā Nr. 2003-16-05). 

3 Покровский И. Основные проблемы гражданского права. - Петроград, 1917. - С. 192. 



principu iespējams izskaidrot tādus īpašuma lietošanas ierobežojumus kā noteiku
mi par pieminekļu aizsardzību (1083. р.), ēku sabiedrisko drošību (1084., 1086. р.), 
par robežstigu, kurai jānodrošina redzamība starp divām blakus esošām robež-
zīmēm (1100. р.). Daudzas lietas - baznīcu ēkas, apbedījumu vietas - no res saerae 
kategorijas laika gaitā pārvērtušās par privātā īpašuma objektiem. Tādēļ būtu pār
spīlējums teikt, ka tikai modernajām tiesībām piemīt priekšstats par īpašuma so
ciālo vērtību. 

Personas tiesību attīstība ir daudz redzamāka. Personas aizsardzības teorija, ko 
izvirzījis krievu zinātnieks I. Pokrovskis1, divdesmitajā gadsimtā neapšaubāmi ietek
mējusi arī īpašuma tiesību teoriju. 

īpašuma tiesību saturu var iedalīt pēc tajās ietilpstošo atsevišķo tiesību rakstura. 
Izšķir plašākas objektīvās tiesības - īpašuma tiesības un šaurākas subjektīvās tiesī
bas - valdījuma, lietojuma un rīcības tiesības. Ja šīs tiesības dod iespēju pašam 
īpašniekam veikt kaut kādas darbības, tad tās var raksturot kā īpašuma tiesību pozi
tīvo saturu. Ja šīs tiesības turpretim īpašniekam dod iespēju aizliegt citām personām 
veikt kaut kādas darbības attiecībā uz viņa īpašumu, tad to var saukt par īpašuma 
tiesību negatīvo saturu. 

īpašuma tiesību pozitīvais saturs - valdījuma, lietojuma un rīcības tiesības kā 
iespējamās uzvedības mērs nosaka to apjomu, kādā īpašnieks drīkst valdīt, lietot un 
rīkoties ar savu īpašumu. īpašuma tiesības pēc savas idejas vienmēr ir neierobežotas. 
Tomēr praktisko valdījuma, lietojuma un rīcības tiesības apjomu katrā konkrētā 
gadījumā nosaka gan paša īpašuma raksturs, gan arī, ja tā var teikt, šī īpašuma tiesisko 
attiecību vēsture un kopsakars. Pēc sava satura īpašuma tiesības ir plašākas, ja īpa
šuma objekts pēc savām kvalitātēm dod vairāk iespēju tā praktiskai izlietošanai, pie 
tam izlietošanas mērķim ir svarīga nozīme. Viens alkst dzīvot mājā, kas ir tuvu 
centram, otrs meklē vietu klusai un netraucētai atpūtai. Teorētiski katram ir iespējams 
atrast viņa idejām un vajadzībām atbilstošu īpašuma objektu. Pēc tiesisko attiecību 
vēstures, jebkurā īpašumā laika gaitā var parādīties dažādi aprobežojumi - līgumu 
vai pat paražu diktētie. Taču šajā gadījumā jārēķinās ne tikai ar to, ka īpašuma tiesība 
laika gaitā mēdz apaugt ar dažādiem aprobežojumiem, bet šie aprobežojumi var laika 
gaitā arī izzust. Šeit vietā minēt īpašuma tiesību elastīguma principu. Pārtraucot 
likumiskus ierobežojumus vai citu personu tiesības, īpašuma tiesības pašas par sevi 
atjaunojas, t. i., šo ierobežojumu un citu personu tiesību pārtraukšana kalpo par labu 
īpašniekam bez jebkāda īpaša iegūšanas akta.2 

Valdīt nozīmē tiesību realizēt faktisko varu pār lietu (sk. trešo nodalu). 
Lietot nozīmē tiesību iegūt no lietas visus iespējamos labumus, tajā skaitā 

augļus, lietot to pēc sava ieskata, kaut ari no tā rastos zaudējums citai personai 
(1038. р.). Literatūrā izteikts viedoklis, ka lietojuma tiesības nevar pirkt un pārdot3, 

' Покровский И. Основные проблемы гражданского права. - Петроград, 1917. - С. 216-225. 
2
 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 370. 
3
 Torgāns К., Grūtups А.,Balodis К., Višņakova С, Petrovičs S., Kalniņš E.,Bitāns А. Latvijas Repub

likas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400. p . ) . - R . , 1998 .-415 . lpp. 



kā pamatojumu šim uzskatam norādot, ka maksa par lietošanas tiesības atvēlējumu 
ir īres vai nomas maksa, un tātad šādā gadījumā slēdz īres (nomas) līgumu vai cedē 
īrnieka tiesības. Taču ar to pašu ir pateikts, ka lietojumu var atsavināt kā bez-
kermenisku lietu. Tātad šajā uzskatā ietvertā loti filigrānā ideja, ka lietojumu nevar 
atsavināt kā īpašuma atsevišķu elementu, nenododot īpašuma tiesības, neizslēdz 
lietojuma kā tiesību, respektīvi, kā bezķermeniskas lietas atsavināšanu, jo šajā 
nozīmē cesija ir tāds pats atsavinājuma līgums. Lietošanas tiesības - it sevišķi 
pārejas periodā 90. gadu sākumā - joprojām pastāvēja kā savdabīgs tiesību paveids, 
kam noteikti piemita liettiesisks raksturs. Tās bija paredzētas likumos par zemes 
reformu. Sevišķa nozīme šim institūtam bija lauku zemes reformas procesā, ņemot 
vērā, ka tā tika uzsākta ļoti agri, kad spēkā vēl bija iepriekšējie tiesību principi un 
likumdošanas avoti, tajā skaitā par valsts izņēmuma tiesībām uz zemi. Rezultātā 
lietojums varēja būt gan pamats vēlākai īpašuma tiesību iegūšanai lietotājam, gan 
ari absolūts šķērslis īpašuma tiesību atjaunošanai iepriekšējiem īpašniekiem un 
viņu mantiniekiem. Šīs tiesības apstiprinātas ari tiesu praksē. Senāta spriedumā 
norādīts, ka pamatota zemes piešķiršana lietošanā zemes reformas pirmajā kārtā 
izslēdz īpašuma tiesību atjaunošanu uz šo zemi bijušā īpašnieka mantiniekiem'. 

Jēdziens "lietojums" jāsaprot visplašākajā nozīmē. Tajā ietvertas arī tiesības uz 
nemateriāla rakstura labumiem, piemēram, tiesības uz ainavu. 

Piemērs nr. 2. Pārdošanai tika piedāvāts īpašums Jaunzēlandē "ar burvīgu skatu uz jūru un pilsētu". 
Reklāmas bukletā bija fotogrāfijas ar skatu pāri īpašumā esošajam peldbaseinam uz jūru un tālumā 
esošajām salām. Aģents, kurš pārdeva īpašumu, zināja, ka vietējais jahtklubs projektē kluba ēku tieši 
tajā vietā, kas bija redzama minētajā fotogrāfijā, - iepretim pārdodamajam īpašumam. Līdz ar to skats 
uz apkārtni perspektīvā zaudē savu pievilcību. Pircējs, to uzzinājis, pieprasīja atlīdzināt zaudējumus, 
pamatojoties uz to, ka viņš bija nopircis īpašumu tieši šī skata dēļ. Tādēļ pircējs uzskatīja, ka aģentam ir 
bijis pienākums informēt viņu par jahtkluba celtniecības projektiem. Jaunzēlandes Augstākā tiesa 
apmierināja prasību, uzskatot, ka aģentam bija pienākums atklāt tos apstākļus, kuri pasliktina pārdodamā 
īpašuma kvalitāti2. 

Nemateriālajām tiesībām likums piešķir tik svarīgu nozīmi, ka atteikšanos no tām 
par labu kaimiņos esošā zemes gabala īpašniekam bieži vien regulē īpaši noteikumi par 
servitūtiem, tādi kā augstākas būves tiesība (1187. p.), gaismas tiesība (1188. p.), skata 
tiesība (1189. p.). Tajā pašā laikā "brīvs skats ir ērtība, bez kuras nekustama īpašuma 
īpašnieks var iztikt. Tāpēc nekustama īpašuma īpašniekam nevar būt prasījums par 
skata tiesības nodibināšanu."3 Gluži tāpat īpašniekam nevar būt prasījums arī par 
gaismas tiesību, augstākas būves tiesību un tamlīdzīgām tiesībām, kas pārsniedz pa
rastās īpašnieka tiesības, izņemot gadījumu, kad šīs īpašās tiesības nodibina ar servitūtu. 

īpašnieka tiesības saduras ar citas personas tiesībām, kurām tāpat piemīt absolūts 
raksturs, piemēram, tiesības uz personas neaizskaramību. Literatūrā izteikts vie
doklis, ka "robežšķirtne starp šiem diviem, savstarpēji konkurējošiem principiem ir 

1 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu tiesu departamenta spriedumi un lēmumi. 
1997. - R.: Latvijas tiesnešu mācību centrs, 1997. - 113.-115., 118., 120., 204., 208. lpp. 

2 Hieber v Barfoot. Thompson Limited (1997) ANZ ConvR 163. 
3 Višņakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz 

svešu lietu (841.-926., 1130.-1400. p . ) . - R . , 1998. - 103. lpp. 



īpašuma tiesību atbilstība tiesību normām. Ja īpašuma izmantošana, kaut arī tā noda
rījusi kaitējumu citam, ir notikusi, nepārkāpjot tiesību normas, zaudējumu atlīdzības 
saistība neiestājas."1 

Problēma netiek atrisināta, noskaidrojot īpašnieka rīcības tiesiskumu, it sevišķi 
modernajās tiesību sistēmās. Pirmkārt, par nepieļaujamu atzīta īpašnieka tiesību 
ļaunprātīgas izmantošanas iespējamība (šikana, t. i., tiesību izmantošana vienīgi ar 
mērķi kaitēt otrai personai, bez tiesību subjekta intereses tiesību izlietošanā)2 

(sk. 57. lpp.). Otrkārt, minētajos gadījumos saduras divas absolūta rakstura tiesības, 
pie tam personas neaizskaramības tiesības ir visādā ziņā ne mazāk nozīmīga sociāla 
vērtība kā īpašuma neaizskaramība. Šo problēmu nav iespējams atrisināt tehniski 
pozitīvistiskā garā. Skaidrojot, vai tiesību normas pārkāpums iestājies vai ne, mēs 
neizbēgami nonāktu pie secinājuma, ka tiesību normas pārkāpums noticis arī tādā 
gadījumā, ja īpašnieks nodarījis kaitējumu, realizējot savas tiesības. 

Ar divu personu tiesību kolīziju mēs sastopamies visos tādos gadījumos, kad, 
aizsargājot savas īpašnieka tiesības, persona nodara kaitējumu citas personas īpašu
mam, jo jebkurš kaitējums ir prettiesisks3. Tādēļ īpašuma tiesības, pirmkārt, nedrīkst 
realizēt, vienlaikus ielaužoties citā īpašumā, piemēram, zemes gabala īpašnieks ne
drīkst izveidot tajā ietaises, kas rada kaitīgus izgarojumus uz kaimiņu nekustamo 
īpašumu.4 Otrkārt, īpašnieka tiesības izmantot lietu, kaut arī tas kaitē citas personas 
interesēm, neizslēdz šīs personas tiesības prasīt noteiktos gadījumos zaudējumu 
atlīdzināšanu5. 

Ar rīcību latviešu valodā saprot mērķtiecīgu darbību kopumu6. Jurisprudencē 
"rīkoties ar īpašumu" nozīmē slēgt juridiskus darījumus, kuru priekšmets ir īpašums. 
Rīcības jēdziens parasti ietver arī tiesības iznīcināt lietu, kaut gan šādā darbībā grūti 
saskatīt mērķtiecīgumu. 

Tiesības rīkoties raksturotas arī kā tiesības "noteikt lietas tiesisko statusu"7, taču 
tiesiskā statusa noteikšana ne vienmēr ir īpašnieka prerogatīva. Tieši otrādi - tas, ko 
varētu dēvēt par lietas tiesisko statusu (parasti statuss attiecināts uz tiesību sub
jektiem, nevis objektiem), attiecas uz imperativo tiesību normu regulēšanas sfēru, 
piemēram, dažādu īpašuma objektu atšķirības atkarībā no tā, vai īpašuma priekšmets 
ir vai nav izņemts no vispārējās apgrozības. 

īpašuma tiesības negatīvais saturs jeb izņēmuma tiesības ir īpašnieka tiesības 
aizliegt jebkurai citai personai iedarboties uz īpašuma priekšmetu (1039. p.). Savas 

1 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p.) - R., 1996. -
118.-119. lpp. 

2 Покровский И. Основные проблемы гражданского права. - Петроград, 1917. - С. 191. 
3
 Naumovs V., Vēbers J. Materiālā atbildība par kaitējumu veselībai. - R., 1972. - 17. lpp. 

4 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 371. 
5
 Erdmann С. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachen

recht. - Riga: Kymmel's Verlag, 1891. - S. 12. 
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 Latviešu literārās valodas vārdnīca. - R.: Zinātne, 1987. - 6, sēj. - 653. lpp. 

7 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. - R . , 1996. - 10. lpp. 



īpašuma tiesības īpašnieks var aizsargāt gan pašaizsardzības ceļā (1040. p.), gan ar 
īpašuma prasību (1041., 1044.-1066. p.). 

īpašniekam ir tiesība ierīkot dažādas ierīces, lai aizkavētu citas personas lietot 
lietu. Taču tās nedrīkst izraisīt sakropļojumu vai veselības kaitējumu. 

Pirmskara praksē tiesa lietas īpašnieku atbrīvoja no atbildības par zaudējumiem, 
kas nodarīti trešai personai ar ierīci, kuru īpašnieks izgatavojis savas lietas aizsar
dzībai. Tas var notikt vienīgi tajā gadījumā, ja tiesa atzīst, ka īpašnieka tiesībai 
draudējušas nopietnas briesmas, pret kurām aizsargāties, izmantojot doto ierīci, at
bildētājam bija tiesība. "Neviena tiesa, piemēram, neatzītu par vainīgu īpašnieku, 
kurš aizsargājis pieeju savās mājās pret zagļiem ar ierīci, kas apdraudētu zagli ar 
vairāk vai mazāk nopietnu ievainojumu, ja zaglis, neskatoties uz šo ierīci, mēģinātu 
iekļūt īpašnieka nekustamā mantā."1 Mūsdienu prakse atšķiras no iepriekšminētajām 
nostādnēm. 

Piemērs nr. 3.B savās lauku mājās bija ierīkojis pie durvīm speciālu ierīci aizsardzībai pret zagļiem. 
1996. gadā divi kaimiņpagasta iedzīvotāji ielauzās B lauku mājās, bet tur viņus pārsteidza sprādziens, 
kurā abi guva smagas traumas. B paskaidroja, ka viņa lauku māja vairākkārt tikusi aplaupīta, tāpēc viņš 
izgudrojis ierīci, kas darbojusies automātiski, pašam saimniekam klāt neesot. Rēzeknes rajona tiesa 
notiesāja B ar brīvības atņemšanu nosacīti uz 1 gadu un ar vienu gadu pārbaudes laiku2. Acīmredzot 
vismaz šī gada laikā B jāatturas no līdzīgu ierīču izgatavošanas sava īpašuma aizsardzībai. 

1 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - 874. p. 
komentārs. - R., 1935. 

2 Grīnberga N. Par pašaizsardzību mājas saimnieku soda nosacīti//Diena. - 1997. - 30. sept. 



Kopīpašuma tiesība raksturota kā aprobežojums, kas attiecas uz īpašumu 
visā tā apjomā (1067. p.). Tas, ka vienai lietai ir vairāki īpašnieki, nozīmē, ka 
ikvienam no viņiem ir kopīpašuma tiesības uz visu lietu un katra atsevišķās tiesības 
uz lietas domājamo dalu kā bezkermenisku lietu. Civillikums neatzīst nedalīto kop
īpašumu, bet tikai tādu kopīpašuma formu, kur katram īpašniekam noteikta domā
jamā dala, kas izteikta aritmētiskas daļas veidā. Šajā Civillikuma sadaļā aplūkotais 
kopīpašums ir vispārīgu normu kopums. Līdztekus tam likums paredz arī speciālus 
gadījumus. Viens no svarīgākajiem ir laulāto kopīpašums - it īpaši tā dažādās modi
fikācijas, ko var paredzēt ar laulības līgumu. Svarīga patstāvīga modifikācija ir arī 
kopīpašums mantinieku starpā pēc mantojuma atklāšanās un pirms mantojuma sada
līšanas. Tas gan lielākā mērā nekā laulāto kopīpašums pakļaujas vispārīgajiem no
sacījumiem par kopīpašumu, kaut gan nav izslēgtas arī modifikācijas. 

Nedalīto kopīpašumu pazīst vairākas tiesību sistēmas. Svarīgu lomu nedalītais 
kopīpašums - Joint tenancy jeb Tenancy in common - ieņem angļu tiesību sistēmā. 
Šis īpašums atšķiras ar četrām pazīmēm (Four Units): visi kopīpašnieki iegūst savas 
tiesības vienlaikus (Unity of Time), t. i., viena un tā paša darījuma rezultātā (Unity of 
Title), līdzīpašniekiem ir vienādas intereses (Unity of Interests), šīs personas lietu 
valda nedalīti (Unity of Possession)1. Katram līdzīpašniekam ir pilnīgi vienādas 
valdījuma tiesības uz visu objektu, kas atrodas kopīpašumā, tātad uz šādu kopīpa
šumu nav attiecināmi arī noteikumi par tiesībām prasīt īpašuma dalīšanu. Viena no 
svarīgākajām šāda kopīpašuma pazīmēm ir, ka, nomirstot kādam no mantiniekiem, 
mantojums uz viņa dalu neatklājas, bet attiecīgi palielinās pārējo kopīpašnieku tiesību 
apjoms (bet ne daļas, jo tādas netiek izdalītas). Šī pārdzīvojušā līdzīpašnieka tiesība 
(Right of Survivorship)1 tuvina Joint tenancy institūtu padomju tiesībās pazīstamajam 
kolhoznieku sētas institūtam, kaut gan tā rašanās meklējama Austrumu patriarhālo 
tiesību sistēmā. 

1 Bernhardi R. Real Properly. West Publishing Company. P. O. Box 64526 St. Paul., Mn 55164-Ü526. 
pp. 85-87. 

2 Turpat, pp. 88-90. 



Nedalītais kopīpašums paslavējis arī pirms Civillikuma spēkā stāšanās. Kādā spriedumā Senāts, 
apspriežot gadījumu, kad zemnieks izpirka pirmstermiņa izpirkšanas kārtībā zemi, atzinis, ka no sabied
riskā kopvaldījumā esošās piešķirtās zemes (obščinas valdījuma) izdalāms zināms zemes gabals. Saskaņā 
ar Senāta atzinumu pirmstermiņa izpirktie zemes gabali pārgājuši nevis izpircēja individuālā, personīgā 
pilnīgā īpašumā, bet gan tikai visas viņa saimes kopējā (solidārā) īpašumā, sastādot "zemnieku sētu". 
Tādējādi zeme turpināja būt par piešķirtu zemi, līdz netika sadalīta viensētās, pamatojoties uz 1910. gada 
14. jūnija likumu. Tāpēc arī šajā kontekstā jārunā par "mājas saimniekiem", nevis par īpašniekiem'. 
Kopīpašums 1067. panta izpratnē jānorobežo no vairākiem citiem gadījumiem, kad Civillikumā lietots 
šis jēdziens. Tā, piemēram, saskaņā ar 1108. pantu ūdeni, kas piekļaujas dažādu īpašnieku zemes 
gabaliem, ir viņu kopīpašums un katram no viņiem ir tiesība lietot to ūdens dalu, kura stiepjas cauri vai 
piekļaujas viņa zemei. Šis noteikums attiecas tikai uz lietošanas tiesībām, pie tam šajā gadījumā runa ir 
par reālas lietošanas veidu, nevis par domājamām dalām, kā tas ir 1067. pantā norādītajā gadījumā. 

Katra kopīpašnieka domājamā daļa kopējā lietā pieder vienīgi viņam. Kopīpaš
niekam ir tiesība viņam piederošo kopējās lietas dalu arī atsavināt vai ieķīlāt (1072. p.). 
Katra dala kopīpašumā, veidojot atsevišķas ekskluzīvas tiesības priekšmetu katram 
kopīpašniekam, ir patstāvīgs civiltiesiskās apgrozības priekšmets, ar kuru katrs kop
īpašnieks rīkojas pēc saviem ieskatiem. Tomēr kopīpašnieka dala ir tieši domājama 
dala, un šī īpatnība saglabājas vienmēr. Atsavinot, ieķīlājot un veicot tamlīdzīgus 
darījumus, kopīpašnieks rīkojas ar tiesībām kā ar bezkermenisku lietu, ne ar vienu 
fiziska kopīpašuma dalu kopīpašnieks nevar brīvi rīkoties. Vioš var, piemēram, 
pārdot ideālo ražas dalu, bet nevar pārdot nevienu kūlīti no šīs reālās ražas.2 

Kopīpašuma tiesības pieder visiem līdzīpašniekiem. Juridiskā un faktiskā valdī
šanas tiesība attiecas uz katru kopējā īpašuma dalu, tajā skaitā arī uz to reālo dalu, 
kuru viens no kopīpašniekiem faktiski ieņem.3 

Katram kopīpašniekam bez viņam piederošās daļas visā kopīpašumā pieder ari 
tiesības uz attiecīgu dalu ikkatrā īpašuma pieaugumā un arī ienākumos, ko šāds 
īpašums ienestu. Civilie augli, it sevišķi ieņēmumi no lietas īres, nomas nauda, 
prasījums par šādas naudas samaksu ir fiziski un juridiski dalāma lieta, tāpēc katram 
līdzīpašniekam pieder domājamā dala gan kopīpašumā, gan ari tai korespondējošā 
dala ieņēmumos. Ar šo dalu katrs kopīpašnieks var brīvi rīkoties, un viņam ir tiesības 
to brīvi realizēt, piemēram, ieturēt īres maksu vai nomas maksu no atbilstošā īrnieka. 
Kopīpašnieks nevar rīkoties ar visu ieņemto īres naudu.4 

Kopējās lietas dalīta lietošana pieļaujama tikai tad, ja šo lietu var dalīt, bet ari 
tādā gadījumā lietošana samērojama ar atsevišķo dalu lielumu (1070. p.). Līgumā 
par lietošanas kārtības noteikšanu var paredzēt atsevišķu īpašuma dalu nodošanu 
līdzīpašnieku lietošanā. 

Tā, piemēram, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas sastāv no divām ēkām, atjaunotas trim 
kopīpašniekiem vienādās dalās, tas ir, kairam no viņiem pieder 1/3 domājamā dala. Saskaņā ar vienošanos 

1 Senāta civila kasācijas departamenta 1938. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1938. - 4 8 . - 4 9 . lpp. 

2 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. — Р., 1914. — Том 1. — С. 403. 
3
 Konrādi F., Valters А. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - 921., 
931. p. komentārs. - R., 1935. 

4 Turpat, 933., 934. p. komentārs. 



par kopīpašuma lietošanas kārtības noteikšanu vienam līdzīpašniekam lietošanā pāriet dzīvojamā ēka 
nr. 1, bet pārējiem diviem - divstāvu celtne nr. 2, pie tam vienam no viņiem lietošanā pāriet šīs ēkas 
pirmais stāvs, bet otram - otrais stāvs'. Neraugoties uz šīs lietošanas kārtības rezultātā radušos situāciju, 
kad katrs no līdzīpašniekiem lielo kādu kopīpašuma objekta dalu kā pilnīgi pastāvīgu lietu, katram no 
viņiem joprojām ir īpašuma tiesības vienīgi uz. 1/3 domājamo dalu kopīpašumā kā uz bezkennenisku lielu. 

Uz kopējo lietu gulošās nastas, apgrūtinājumi un lietas uzturēšanai vajadzīgie 
izdevumi jāsedz kopīpašniekiem samērīgi ar viņu dalām (1071. p.). 

Kopīpašnieki var būt fiziskas vai juridiskas personas. Kopīpašuma attiecību 
pamatā ir neiespējamība reāli sadalīt kopīpašuma priekšmetu, nevis kopīpašnieku 
vēlme kopīgi valdīt un lietot lietu. Ar šo pazīmi 1067. p. minētais kopīpašums atšķiras 
no visiem pārējiem gadījumiem, kad viena un tā pati lieta vai lietu kopiba atrodas 
vairāku personu īpašumā. 

Kopīpašniekus nesaista nekādas citas - ne personiskas, ne saistību tiesiskās 
attiecības. Ar to vispārīgās normas par kopīpašumu atšķiras no speciālajiem noteiku
miem par laulāto kopīgo mantu (89. p. 2. dala, 90. p.) vai sabiedrības dalībnieku 
kopīgo mantu (2244. p. 3. dala, 2245. p.). 

Speciālajos gadījumos (laulāto manta vai sabiedrības dalībnieku kopīgā manta) 
kopīpašums ir personisko attiecību vai saistību rezultāts. Laulības vai sabiedrības 
pastāvēšanas laikā tās dalībniekiem nav tiesību uz lietas domājamo dalu kā bezker-
menisku lietu. Kopīpašuma attiecību struktūra būtiski mainās gan laulāto kopīgo 
mantu - personisko attiecību dēl, kas pastāv laulāto starpā -, gan sabiedrības locekļu 
kopīgo mantu - līgumisko attiecību dēl, kas regulē sabiedrības dalībnieku attiecības. 
To ietekme izpaužas tādējādi, ka nevienam no šo attiecību dalībniekiem nav tiesību 
bez otra piekrišanas rīkoties ar kopīgo mantu ne visumā, ne arī kādā tās daļā. Tur
pretim kopīpašnieki var rīkoties ne tikai ar visu nesadalīto lietu kopumā (tam nepie
ciešama visu kopīpašnieku piekrišana), bet arī katrs ar savu domājamo dalu (to 
ikviens kopīpašnieks var veikt pilnīgi patstāvīgi bez pārējo piekrišanas). Sabiedrības 
īpašumā (2241.-2280. p.), tātad sabiedrības biedru kopīpašumā, var būt gan ķerme
niskas, gan bezkermeniskas lietas, tajā skaitā uzņēmumi, kuros ietilpst gan manta, 
gan arī firma2. 

Literatūrā dažkārt nepareizi tiek lietots jēdziens "kolektīvais īpašums". Akciju 
sabiedrībās un tamlīdzīgās juridiskās personās (statūtsabiedrībās) akciju vai dalu 
īpašnieki piedalās pilnsapulcēs un ar to starpniecību ievēlē sabiedrību institūcijas, 
sadala pelnu, kontrolē sabiedrības darbību. Šo lemšanas formu tad arī dažkārt sauc 
par kolektīvo īpašumu3. Būtiskā akcionāru kontroles atšķirība no kopīpašnieku attie
cībām ir tieši lemšanas kārtībā. Kopīpašumam ir svešs balsu vairākuma princips, ko 
lieto statūtsabiedrībās. Neatkarīgi no kopīpašuma domājamās daļas lieluma kopīpaš
niekam ir aizlieguma tiesības attiecībā pret visiem pārējiem kopīpašniekiem. Salīdzinā
jumā ar statūtsabiedrību šis princips ir kopīpašuma tiesību "spēks un vājums" vienlaikus. 
1 Latvijas Republikas Augstākā liesa, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departa

menta spriedumi un lēmumi, 1997. - R . : Latvijas tiesnešu mācību centrs. 1998. - 125. lpp. 
2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1937. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -

1937.-31.-32. lpp. 
3 GrūtupsA. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1 129. p . ) . -R. . 1996.- 11. lpp. 



Tas it kā sniedz īpašniekam drošākas garantijas, tajā pašā laikā kavē elastīgu rīcību 
ar kopīpašuma priekšmetu. Viena īpašnieka realizētās veto tiesības var radīt situāciju, 
ka rīcība ar īpašumu kļūst iespējama tikai pēc īpašuma sadales. Bez šaubām, īpaš
nieks, kurš ir liedzis rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, diez vai būs piekāpīgāks 
jautājumā par kopīpašuma sadali, tādēļ tā neizbēgami norisināsies piespiedu kārtā, 
respektīvi, tiesas ceļā. Nav izslēgts, ka, risinot šo problēmu, kopīpašnieki transformē 
savas tiesības par akciju vai citas līdzīgas sabiedrības īpašuma tiesībām uz nedalāmo 
īpašuma priekšmetu. Taču šādā gadījumā jaunizveidotā akciju sabiedrība, kaut arī 
tās dibinātāji būs vienīgi bijušie kopīpašnieki, nav kolektīvs īpašnieks, bet gan atse
višķs tiesību subjekts, kura lēmumu pieņemšanas mehānismam ir savas īpatnības. 
Galu galā var teikt, ka aiz jebkuras juridiskas personas stāv kolektīvs. Šeit mēs vēlreiz 
nonākam pie jautājuma par to, vai īpašums klasificējams pēc subjektiem. Likum
došana, kas tādai klasifikācijai rada priekšnoteikumus, acīmredzami nenodrošina 
visiem subjektiem vienādas tiesības. 

Izņēmumi no Civillikuma noteikumiem par kopīpašumu attiecas gan uz principu, 
ka nav pieļaujams kopīpašums, kur katram kopīpašniekam pieder reālas daļas (dzī
vokļu īpašums), gan attiecībā uz principu, ka katram līdzīpašniekam pieder aritmē
tiska dala kā bezkermeniska lieta (laulāto kopīpašums). 

Dzīvokļu īpašums. Viena no problēmām, ko mūsdienu likumdošanai nav izde
vies atrisināt atbilstoši Civillikuma noteikumam par to, ka kopīpašniekiem pieder 
tikai domājamās daļas, pie tam nav pieļaujams ne valdījums, ne lietojums attiecībā 
uz reālu dalu, ir dzīvokļu īpašums. Pretēji 1067. p. 2. d. izpratnei par kopīpašumu kā 
par tiesībām vienīgi uz domājamo dalu 1995. gada 28. septembra likums "Par dzī
vokļu īpašumu" regulē dzīvokļu īpašumu daudzdzīvokļu mājā kā pilnīgi patstāvīgu 
īpašuma tiesību objektu "dzīvokļa iekšpusē", saglabājot "klasiskās" kopīpašuma 
attiecības uz visām pārējām ēkas dalām un zemi. Fakts, ka šis "īpašums" atrodas 
daudzdzīvokļu mājā — nedalāmā lietā —, padara risinājumu lielā mērā par ilūziju. 
Tātad nevar piekrist literatūrā paustajai atziņai, ka šī dzīvokļa īpašuma konstrukcija 
atrisina šo problēmu.1 

Dzīvokļa kā atsevišķa īpašuma problēma nebija sveša arī Latvijas pirmskara lite
ratūrā. Atzīmējot, ka dzīvokli kā īpašuma objektu atzīst daudzu valstu likumdošana 
tieši tādā konstrukcijā, kāda atspoguļota arī 1995. gada likumā "Par dzīvokļu īpa
šumu", proti, kad "dzīvoklis var piederēt īpašumā vienai personai, kurai tad pieder 
ekskluzīvas tiesības uz dzīvokli, bet nama mūri, pamati, jumts utt. ir dzīvokļu īpašnie
ku kopīpašums", K. Čakste uzsvēra, ka ar dzīvokja īpašuma atzīšanu tiek atcelts prin
cips ius soli seguitur (tiesības, saistītas ar zemi - ./. R.), kas atspoguļots 968. pantā2. 
Tomēr citētais autors sava raksta nobeigumā secinājis, ka "patiesībā, kur kopīpašnieki 
savā starpā sadala namu stāvos, tie reāli sadala galvenam kārtām vienu īpašuma 
elementu - lietas lietošanu. Šeit katrs kopīpašnieks ir ieinteresēts pirmām kārtām 
tiesībā savu dzīvokli lietot, lai šī lietojuma tiesība būtu atsavināma un mantojama un 

1 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1 129. p.). - R., 1996. -
146. Ipp. 

2 Čakste K. Dzīvokļa iegūšana īpašumā//Jurists. - 1939. - Nr. 6. - 118. Ipp. 



lai šī tiesība nebūtu atkarīga no citu personu gribas, bet lai viņam piederētu zināmas 
varas tiesības pār lietu. Tādēļ visu problēmu par nama sadalīšanu stāvos var atrisināt, 
ja šīm dzīvokļu lietojuma tiesībām piešķirtu lietu tiesību raksturu."' Secinājums, ko 
izdara autors, ir šāds, - tā kā Civillikums neatļauj dibināt jaunu lietu tiesību veidu, 
taču 1155., 1172. pantā un pārejas laiku noteikumu 38. pantā paredzēta iespēja dibināt 
jaunus servitūtu veidus, kas nav normēti ar likumu, "vajadzību pēc sava patstāvīga 
dzīvokļa var apmierināt ar kopīpašumu, kas būtu savienots ar izslēdzošu tiesību lietot 
dzīvokli". Pēc citētā autora domām, šādā gadījumā "nerodas grūtības ar zemesgrā
matām, jo nevajag katram dzīvoklim atvērt savu foliju, kā tas būtu nepieciešams, ja 
atzītu dzīvokli par īpašuma objektu"2. Dažkārt šo pretrunu skaidro tikai kā atšķirīgu 
Civillikuma interpretāciju, aizrādot, ka dzīvokli "kā īpašumu neatzina pirmskara 
komentāri" (pasvītrojums mans - /. /<.), turpretim "šobrīd šādam kategorismam nav 
pamata"3. Tomēr tas nav vienīgi likuma interpretācijas jautājums, jo likums nepār
protami norāda - ja lieta pieder vairākām personām tādā veidā, ka katrai no tām ir 
sava noteikta reāla dala, tad tas nav kopīpašums šā panta izpratnē (1067. p. 2. d.); 
šajā gadījumā katra dala atzīstama par patstāvīgu veselu un par katra atsevišķa dalīb
nieka patstāvīgu īpašuma tiesības priekšmetu. Dzīvoklis tiek atzīts par patstāvīgu 
objektu. Tomēr, to atsavinot, īpašnieks spiests rīkoties arī ar savu dalu kopīpašumā, 
kas pie dzīvokļa nepieder, bet saistīta ar tā lietošanu, - kāpnēm, jumtu, pamatiem 
u. c. kopīgajiem ēkas elementiem. Tā ir nenoliedzama, pie tam nevajadzīga pretruna. 
Pietiktu vai nu ar lietošanas tiesībām, ko ieraksta zemesgrāmatā, vai arī ar īpašumu 
vienīgi uz dzīvokli, atzīstot, ka ēkas kopīgie elementi nepieder vis dzīvokļu īpašnie
kiem uz kopīpašuma pamatiem, bet gan citai personai - dzīvokļu īpašnieku koopera
tīvajai sabiedrībai vai tamlīdzīgam subjektam, nostiprinot kā apgrūtinājumu par labu 
katram dzīvokļa īpašniekam vina tiesības, kas saistītas ar dzīvokļa izmantošanu, un 
reālnastas attiecībā uz ēkas kopīgo dalu uzturēšanu kārtībā. 

Pašreizējā regulējuma nepilnības vēl nav pilnā mērā izpaudušās. Tajā paslēptās 
iespējas ir atkarīgas no dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas. 

Tā, piemēram, pamatojoties uz to, ka dzīvokļa īpašniekam ir kopīpašuma tiesības uz ēkas kopī
gajām dalām, viņš var katrā laikā prasīt kopīpašuma dalīšanu un, tā kā reāla sadale nav iespējama, 
panākt ēkas pārdošanu, sadalot ieņēmumu visu līdzīpašnieku starpā, izbeigt kopīpašumu ar lozi u. tmk, 
kas ir pilnīgā pretrunā ar šā noregulējuma ideju un mērķi. Tā tas ir tad, ja gadījumā (kas pilnīgi 
iespējams) liesa prasījumu par kopīpašuma sadali noraidītu, tad izrādītos, ka t. s. kopīpašuma tiesības 
uz nesadalītajām mājas dalām ir tikai juridiska fikcija. 

Laulāto kopīpašums (kopmanta) atspoguļo citu atkāpi no vispārīgajām normām par kopīpašumu-
šajā gadījumā nevienam no līdzīpašniekiem netiek izdalīta aritmētiska dala. ar ko viņš var rīkoties 
pilnīgi patstāvīgi. Tiesa gan, "šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās dalās" (89. p. 
2. d.), tomēr "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 nepiecie
šama otra laulātā piekrišana." Tāpēc nepamatots ir uzskats4, ka ari šīm attiecībām piemērojami noteikumi 

1 Čakste K. Dzīvokļa iegūšana īpašumā//Jurists. - 1939. - Nr. 6. - 119. lpp. 
2 Turpat. - 120. lpp. 
3 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1 129. p.). - R., 1996. -

146. lpp. 
4 Turpat. - 147. lpp. 



par kopīpašumu. Viedoklis balstās uz pieņēmumu, ka šīs laulāto mantiskās attiecības jautājumā par 
katra laulātā tiesībām rīkoties ar mantas atsevišķu dalu atšķiras no 124. p. paredzētā gadījuma, kad 
laulības līgumā noteikta laulāto mantas kopība1. Minētajā gadījumā laulības līguma priekšmets ir nevis 
laulāto mantas pārvaldīšanas kārtība, kas ir abos gadījumos vienāda - kopmantu pārvalda vai nu abi 
laulātie kopīgi, vai pēc vienošanās viens no viņiem —, bet gan kopmantā ietilpstošie objekti. Atšķirībā 
no 89.-90. p. noteiktā gadījuma, kad kopmantā ietilpst tikai laulības laikā iegūtā manta, 124.-125. p. 
minētais līgums vērsts uz pirms laulības noslēgšanas iegūtas un līdz ar to viņiem pirms laulības piederē
jušas mantas pievienošanu. Tas nosaka, ka laulības laikā iegūtā manta ir apvienota vienā kopīgā neda
lāmā masā, kura laulības laikā nepieder nevienam laulātajam atsevišķā daļā. Jāpiebilst, ka pirmskara 
Senāta uzskati par šiem jautājumiem ir ievērojami atšķirīgi. Kādā spriedumā norādīts, atsaucoties uz 
agrākiem Senāta spriedumiem, ka pēc likuma izpratnes immobili (Senāta dokumentos lietotā vārda 
forma), kuri ari zemesgrāmatās būtu apstiprināti uz kāda laulātā vārdu, ar to vien neskaitās par šī laulātā 
atsevišķu mantu, bet ipso iure ieiet laulāto mantu kopībā (VLK 3004. pants —Civillikuma 1477. p. 2. d., 
tas ir, lietu tiesības, kas pastāv uz likuma pamata, ir spēkā ari bez ierakstīšanas zemesgrāmatās-./. R), 
pie tam otram laulātam ir tiesība kurā katrā laikā prasīt atzīmi zemesgrāmatā par to. ka immobilis ieiet 
mantu kopībā-. Kā redzam. Senāts ne tikai nepieņem prezumpciju, ka laulātais, kas ierakstīts kā īpaš
nieks zemesgrāmatā, ir vienīgais īpašnieks, bet arī pieļauj šāda ieraksta apstrīdēšanu ''kurā katrā laikā", 
tas ir, bez noilguma. Arī pirmskara Senāta tiesas spriedumi šajā gadījumā nevieš skaidrību, jo pirms 
Civillikuma spēkā stāšanās pastāvēja aptuveni piecas dažādas laulāto mantisko attiecību sistēmas 
Baltijā. Kādā spriedumā, kas pamatots uz Vidzemes zemnieku likumiem, norādīts, ka nekustamais 
īpašums, ja netiktu pierādīts, ka tas, laulībai pastāvot, licis iegūts atsevišķi no attiecīgā laulātā, sada
lāms - mantu kopības atcelšanas gadījumā - starp laulātiem līdzīgās dalās3. 

Laulāto īpašuma veidu atspoguļo ieraksts zemesgrāmatā. Literatūrā izteikts vie
doklis, ka arī uz viena laulātā vārda ierakstītais nekustamais īpašums uzskatāms par 
abu laulāto kopmantu, iekams tiesā nav pierādīts pretējais4. Šāds pieņēmums var 
nostādīt labticīgo trešo personu loti bīstamā situācijā. Ieraksts uz viena laulātā vārda, 
ja, zinot par šo ierakstu, otrs laulātais to nav apstrīdējis, var liecināt tikai vienu — šāds 
ieraksts izdarīts ar abu laulāto piekrišanu, un pat tādā gadījumā, ja nav atrodams cits 
juridisks akts, no šī ieraksta secināms, ka abi laulātie vienojušies par to, ka īpašums 
pieder tam laulātajam, uz kura vārda tas ierakstīts zemesgrāmatā. Kā norādīts Latvijas 
Republikas Augstākās tiesas 1996. gada 10. jūnija plēnuma lēmumā, īpašumu, kas 
ierakstīts uz viena laulātā vārda, uzskata par šī laulātā īpašumu, ja vien zemesgrāmatu 
ierakstā nav norādīts kas cits. Tas, ka nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķa manta 
vai ka tas ietilpst mantas kopībā, vai arī ka laulātiem ir visas mantas šķirtība, jāpie
metina nostiprinājuma ierakstā. Bez šādas specifiskas piebildes nostiprinājuma ieraksts 
zemesgrāmatā neliecina nedz par mantas škirtību, nedz arī par mantas kopību, tātad 
saskaņā ar Civillikuma 994. pantu par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tas, 
kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Šādu ierakstu otrs laulātais var apstrīdēt tiesas 
ceļā prasības kārtībā5. Senāts konkrētā lietā, ņemot vērā šo principu, spriedis, ka tādā 
situācijā, kad nekustams īpašums ierakstīts zemesgrāmatās uz viena laulātā vārda, 

1 Grutups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p.). - R., 1996. -
147. Ipp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. - 1927. -
Spriedums nr. 1 4 1 . - 138. Ipp. 

-1 Turpat .-1937.-Spr iedums nr. 198. - 175. Ipp. 
4 Grūtups A., Krustiņš E. īpašuma reforma Lalvijā. - R . , 1995. - 266., 267. Ipp. 
? Latvijas Vēstnesis. - 1996. - 13. jūn. 



kaut ari laulāto starpā nav pastāvējusi mantas šķirtība un īpašums iegādāts laulības 
laikā, šāds apstāklis pats par sevi nevar būt par pamatu atzinumam, ka tā ir laulāto 
kopīgā manta, jo saskaņā ar Civillikuma 91. panta 2. dalu nekustams īpašums, kas ir 
viena laulātā atsevišķa manta, ierakstāms zemesgrāmatā uz šī laulātā vārda'. Citā 
spriedumā atzīts, ka uz viena laulātā vārda zemesgrāmatā ierakstītais nekustamais 
īpašums atzīstams par šīs personas īpašumu, ja otrs laulātais zemesgrāmatā esošo 
ierakstu nav apstrīdējis un zemesgrāmatu aktos nav ieraksta, ka šis īpašums ir bijis 
laulāto mantas kopība2. 

Civillikuma 1067. pantā paredzētā kopīpašuma tiesība var rasties no ģimenes 
attiecībām vai sabiedrības līguma, īpašniekam pārdodot dalu no sava īpašuma un 
citos gadījumos. Tā, piemēram, kādreiz laulības laikā iegūto, bet, laulībai izbeidzo
ties, nesadalīto lietu bijušie laulātie patur kā kopīpašumu. Līdzīgā veidā kopīpašuma 
tiesība var rasties sabiedrības līguma ietvaros, bet normas par kopīpašumu attieci
nāmas uz šo gadījumu tikai tad, kad sabiedrības līgums jau beidzis savu darbību. 

Kas attiecas uz CL paredzēto sabiedrības (2241.-2280. p.) īpašumu tās pastāvēšanas laikā, jāņem 
vērā, ka atvietojamas un patērējamas lietas uzskatāmas par nodotām biedru kopīpašumā, bet neatvieto
jamas un nepatērējamas lielas - par nodotām lietošanā (2244. p.) (Jāpiebilst, ka 2244. pants, tāpat kā visa 
nodala, nav balstīts uz analogu normu VLK. 2244. panta redakcija sakrīt ar Vācijas Civillikuma - BGB 
706. §.. Tikai atšķirībā no tā CL lieto to pašu kopīpašuma jēdzienu, turpretim BGB kopīpašuma jēdzie
nam atbilstošā mit Eigentum vietā šajā gadījumā lieto gemeinschaftliches Eigentum, kuram vācu tiesībās 
ir atšķirīga nozīme.). Šis noteikums ir spēkā tad, ja sabiedrības dalībnieki nav vienojušies par pretējo. 
Kādā strīdā Senāts, konstatējis, ka pušu noslēgtais līgums nav atzīstams par tirdzniecības (pilnas) sa
biedrības līgumu, jo sabiedrība nav pieteikta un kā tāda ierakstīta vai jāatzīst par ierakstāmu tirdzniecības 
reģistrā, un tādēļ tā uzskatāma tikai par civiltiesisku sabiedrību, kurā prasītājs ienesis zināmu individuālu 
priekšmetu, kas tāpēc arī turpmāk paliek ieguldītāja, tas ir, prasītāja, īpašumā. Tāpēc starp pusēm ne
pastāvēja kopīpašums un prasītājam bija tiesība ar savu tagadējo prasību vindicēt lietu no trešajām per
sonām uz viņam vienam pašam piederošo īpašuma tiesību pamata'. 

Kopīpašuma attiecības var veidoties arī tādā gadījumā, ja nekustamā īpašuma 
īpašnieks pārdod kādu dalu no sava īpašuma citai personai. Šajā gadījumā pēc līguma 
satura vērtējams, vai pārdota domājamā dala, un tādā gadījumā pircējs un pārdevējs 
kjūst līdzīpašnieki, vai arī pārdota reālā dala. Kādā lietā Senāts, izšķirot jautājumu 
par to, vai pārdota domājamā vai reālā dala, nācis pie secinājuma, ka pirkuma līguma 
priekšmets ir tieši reālā dala. Pamatojoties uz to, ka pirkuma līgumā norādīts, ka 
pārdevēja pārdevusi savu dalu līdz ar visām uz šī objekta esošām ēkām tādās robežās, 
kādās vina pati šo objektu lietojusi, un ka pircējs apliecina, ka robežas viņam esot 
zināmas un dabā ierādītas, tiesa secināja, ka līguma priekšmets bijusi reālā, nevis 
domājamā daļa4. 

1 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi, 1996. - R.: Latvijas tiesnešu 
mācību centrs, 1997. - 86. lpp. 

2 Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departa
menta spriedumi un lēmumi, 1997. - R.: Latvijas tiesnešu mācību centrs, 1998. - 190., 192. lpp. 

3 Senāta civilā kasācijas departamenta 1938. gada spricdumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1938. - Spriedums nr. 30. - 4 8 . ^ 9 3 4 . - 3 5 . lpp. 

i Senāta civilā kasācijas departamenta 1929. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1937. - Spriedums nr. 158. - 147.-148. lpp. 



Turpretim savā 20.09.2000.g. lēmumā lietā SKC-226, ar kuru atstāts negrozīts 
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2000. gada 23. marta lēmums, bet noraidīta 
blakus sūdzība, Senāts ir izlēmis, ka pretēji sūdzības iesniedzēja uzskatam, lai nostip
rinātu zemesgrāmatā nekustamo īpašumu uz vina vārda, ir nepieciešama otra laulātā 
rakstveida piekrišana. 

Kā norādījis Senāts savā lēmumā, tas, ka sūdzības iesniedzējs pamato savu 
sūdzību ar to, ka tiesa materiālo tiesību normas piemērojusi, neievērojot LR Aug
stākās tiesas plēnuma 1996. gada 10. jūnija lēmuma "Par likuma piemērošanu, 
izskatot lietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām" 15. punktā doto skaid
rojumu, nav pamats tiesas lēmuma atcelšanai, jo norādītais LR Augstākās tiesas 
plēnuma skaidrojums dots par likuma piemērošanu tiesai, izšķirot strīdu par laulāto 
mantu. Šādu strīdu neizskata nedz zemesgrāmatu tiesnesis, izskatot nostiprinājuma 
lūgumu, nedz arī Civillietu tiesu palāta, izskatot sūdzību par zemesgrāmatu tiesneša 
lēmumu. 

Zemesgrāmatu tiesnesis rīkojies pareizi, ņemot vērā Zemesgrāmatu likuma 
61. panta 3. apakšpunkta prasību par to, ka nepieciešams apliecinājums par trešās 
personas, respektīvi, otra laulātā piekrišanu, kad pēc likuma šāda piekrišana ir nepie
ciešama nostiprinājumam. 

Šajā lēmumā nav tiešas norādes, ka Senāts būtu ņēmis vērā citu principu nekā 
Augstākās tiesas plēnuma lēmumā norādītais, ka persona, kura ierakstīta par īpaš
nieku zemesgrāmatā, uzskatāma par tādu, iekams otrs laulātais nav šo ierakstu ap
strīdējis. 

Tajā pašā laikā, norādot, ka liesa pamatoti atzinusi, ka saskaņā ar Zemesgrāmatu 
likuma 8. pantu, nostiprinot tiesības, jāievēro šā likuma noteikumi, bet likuma 
77. panta 1. punkts uzliek par pienākumu zemesgrāmatu tiesnesim, izskatot nostip
rinājuma lūgumu, pārliecināties vienīgi par to, vai lūgums atbilst Zemesgrāmatu 
likuma atsevišķu pantu, arī 61. panta noteikumiem, pie tam atzīstot, ka nav pamatots 
blakus sūdzībā norādītais motīvs, ka tiesa Zemesgrāmatu likuma 8. pantu tulkojusi 
nepareizi, neievērojot pantā noteikto, ka Zemesgrāmatu likuma noteikumi piemē
rojami tikai tik tālu, cik tālu sevišķos likumos nav paredzēti izņēmumi no vispārējās 
kārtības, jo tas pamatots ar secinājumu, ka Augstākās tiesas plēnuma skaidrojums 
uzskatāms par sevišķā likumā paredzētu izņēmumu no vispārīgās kārtības, taču šiem 
skaidrojumiem nav likuma spēka, un tie nevar grozīt Zemesgrāmatu likumā noteikto 
tiesību nostiprināšanas kārtību. 

Senāts tomēr, lemjot šo lietu, nav paskaidrojis, nedz kādēļ Zemesgrāmatu likuma 
61. panta 3. punktā norādītais apliecinājums par trešās personas piekrišanu, kad pēc 
likuma šāda piekrišana ir nepieciešama nostiprinājumam, būtu attiecināms uz otru 
laulāto, nedz arī pēc kāda likuma šāda piekrišana būtu nepieciešama, ņemot vērā, ka 
materiālo tiesību norma vienīgi nosaka, ka par nekustamā īpašuma īpašnieku at
zīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatās (CL 994. panta 1. dala). 

Tomēr pats šādas sūdzības izskatīšanas fakts senatoru paplašinātā sastāvā varētu 
liecināt, ka Senāta nostāja salīdzinājumā ar 1996. gada plēnuma lēmumā norādīto 
varētu būt mainījusies. 



Sabiedrības līgumam pastāvot, biedrs nevar rīkoties ar savu kopīgās mantas dalu 
vai ar atsevišķām pie šīs mantas piederīgām lietām; viņš nevar prasīt savas dalas 
izdalīšanu, kamēr viņš ir sabiedrības biedrs (2245. p. 1. d.). Normas par kopīpašumu 
sabiedrības biedru attiecībām piemērojamas tikai ar sabiedrības likvidācijas brīdi 
(2275. p.). 

Kopīpašuma attiecības raksturīgas arī līdzmantiniekiem. Dalot mantojamo mantu, 
tiesai jāievēro 1075. panta noteikumi par kopīpašuma dalīšanu, taču līdz mantojamās 
mantas sadalīšanai tās pārvaldīšanu regulē speciāli likumi. Daļēji mantojuma tiesību 
normas satur atsauces uz normām par kopīpašumu. Tā, piemēram, ja līdzmantinieks 
atsavina sava nekustamā īpašuma dalu personai, kas nav kopīpašnieks, tad pārējiem 
kopīpašniekiem pieder 1073. pantā paredzētās tiesības (720. p.). Tāpat līdzmanti
niekiem jāsedz nepieciešamie kopmantas uzturēšanas izdevumi (721. p.). Rīcībai ar 
mantojumu vajadzīga visu līdzmantinieku piekrišana un nepietiek tikai ar balsu 
vairākumu (719. p.). 

Līdzmantinieku īpašuma tiesībās atšķirībā no laulāto vai sabiedrības locekļu 
attiecībām katram piekrīt noteikta mantojamā dala un samērā ar šo dalu katrs no 
mantiniekiem gūst ienākumus un nes uz lietu gulošās nastas (716. p.). 

Mantojumu dalīšana jāšķir no kopīpašuma dalīšanas. Kā uzsvēris Senāts kādā spriedumā, manto
juma dalīšana apņem visu mantojumu kā universālsukcesiju (tiesību pāreju -./. R.) un pielaižama tikai 
vienu reizi1. 

Civillikuma 1067. pantā paredzētais kopīpašums jāšķir arī no mantotas mantas 
pārvaldīšanas, ko veic viens no mantiniekiem, piemēram, pārdzīvojušā laulātā tie
sības pārvaldīt un lietot visu nodalīto mantojumu (394. p.), kaut ari uz šo mantu ir 
tiesības ari mirušā bērniem. Ari šajā gadījumā, mantojumu sadalot (394. p. 2. d. 
4. apakšpunkts), rezultāts var būt 1067. pantā paredzētā kopīpašuma tiesība, ja 
izrādās, ka mantojamo mantu vai kādu tajā ietilpstošu lietu nav iespējams vai vēlams 
sadalīt. Kopīpašuma tiesība var būt mantojuma tiesību realizācijas rezultāts jebkurā 
mantojuma attiecībā, kur aicināti mantot vairāki mantinieki vienlaikus. 

Kopīpašuma tiesības jāšķir no tā saucamajām dalītajām īpašuma tiesībām, kur 
vienai personai pastāv tikai nominālās, tā saucamās virsīpašuma tiesības. Turpretim 
otrai personai, kaut arī tai nepieder nominālās tiesības, pieder lietas faktiskā izman
tošana, lietojums (VLK 942.-952. pants). Minētās tiesības balstījās uz mantojamo 
nomu jeb dzimts nomu, kuru Civillikums nav pārņēmis. Virsīpašuma tiesības un 
dzimts nomas tiesības pakāpeniski izbeidzas, nomniekam izpērkot šīs tiesības. Ja 
viņš šādu izpirkšanu neveic, tad izbeidzas nomnieka tiesības un virsīpašniekam 
atjaunojas īpašuma tiesības pilnā apjomā. Šis process sākās pēc 1937. gada. bet nebija 
pilnībā pabeigts (pirkšanas tiesības nebija pilnībā realizētas līdz 1940. gadam). Virs
īpašuma tiesības bija feodālo īpašumu attiecību spilgta izpausme. Tāpēc tās moder
najā civiltiesiskajā apgrozībā tika uzskatītas par nevajadzīgām un nevēlamām, tomēr 
jāpiebilst, ka, pašreiz pastāvot paralēlām īpašuma tiesībām uz zemi un uz ēkām, 

Senāta civila kasācijas departamenta 1937. gada spriedumi//Ticslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1937. - Spriedums nr. 12. - I I. Ipp. 



izveidojusies situācija, kura nedaudz atgādina virsīpašuma un mantojamās nomas 
tiesības, kaut gan, protams, atšķirīgā vēsturiskā un juridiskā situācijā. 

Viena no nedaudzajām tiesībām, kas saglabājās virsīpašuma tiesību subjektam, 
bija pirmpirkuma tiesības tādā gadījumā, ja mantojamo nomas tiesību subjekts savas 
nomas tiesības kādam gatavojas pārdot. Līdzīgā kārtā zemes īpašniekam ir pirmpir
kuma tiesības uz ēku, ja atsevišķo ēkas īpašuma tiesību subjekts šīs savas izņēmuma 
tiesības gatavojas pārdot trešajai personai. 

Otra pazīme, kas nedaudz atgādina mantojamās nomas un virsīpašuma attiecības, 
ir mūsdienu praksē izveidojušās tā saucamās piespiedu nomas attiecības, pamato
joties uz kurām zemes īpašnieks drīkst pieprasīt nomas maksu no ēkas īpašnieka par 
to, ka ēkas īpašnieks lieto zemi, pie tam prasību par nomas līguma slēgšanu var celt 
gan zemes īpašnieks attiecībā pret ēkas īpašnieku, gan arī ēkas īpašnieks attiecībā 
pret zemes īpašnieku. Gan vienā, gan otrā gadījumā, ja prasība tiks apmierināta, tad 
līdz ar to tiks konstatēts arī, ka ēkas īpašnieks kļūs par nomnieku, bet zemes īpaš
nieks - par iznomātāju1. 

Civillikuma 1067. pants raksturo kopīpašuma priekšmetu kā nesadalītu lietu. Tas 
nenozīmē, ka kopīpašuma priekšmets nevar būt arī tiesiskā zinā dalāmas lietas (847. p.), 
tomēr nav iedomājamas kopīpašuma tiesības uz sugas lietu kopumu, piemēram, uz 
naudas summu. Civillikumā netiek lietots jēdziens "nedalāma lieta", bet gan jēdziens 
"nesadalīta lieta" attiecībā uz kopīpašuma priekšmetu. Arī fiziskā zinā dalāmas lietas 
var valdīt, tās nesadalot, t. i., kā nesadalāmas lietas. Tomēr, ņemot vērā to, cik daudz 
neērtību sagādā kopīpašums,2 var izdarīt pieņēmumu, ka vairumā gadījumu nesa
dalīta lieta ir arī nesadalāma lieta. 

Kopīpašuma tiesību saturs. Tāpat kā jebkurām īpašnieka tiesībām, arī kopīpa
šuma gadījumā katram no līdzīpašniekiem ir viņu tiesību pozitīvais un negatīvais 
saturs. Kopīpašnieku tiesību pozitīvais saturs ir ierobežots sakarā ar pārējo īpašnieku 
tiesībām. Tādēļ tas ir satura ziņā nabadzīgāks nekā parasti viena īpašnieka gadījumā. 
Kopīpašnieku tiesību negatīvais saturs ir aizlieguma tiesības attiecībā uz pārējo 
līdzīpašnieku lēmumiem. Tieši šī iemesla dēl kopīpašums ir īpašuma tiesību aprobe
žojums visā tā apjomā. Būtiski aprobežojumi pastāv attiecībā uz rīcības tiesībām. To 
vidū svarīgākā ir pirmpirkuma tiesība. 

Kopīpašnieku tiesību negatīvais saturs ir tiesība protestēt pret tādu viena 
vai visu pārējo kopīpašnieku rīcību, ar kuru viņi mēģina bez visu pārējo pie
krišanas apgrūtināt kopīpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, atsavināt to visā 
tā sastāvā vai pa dalām, ne arī kaut kādi to pārgrozīt. Šo tiesību nevar atņemt ar 
balsu vairākumu. Ja kāds no kopīpašniekiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība ne vien 
nav spēkā, bet ari uzliek viņam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas 
viņiem nodarīti (1068. p.). 

Aizlieguma tiesības var izmantot, ja pārējo līdzīpašnieku darbības objektīvi traucē 
kopīpašnieka realizēto valdījumu. Izšķirot strīdu starp vairākiem kopīpašniekiem, 
1 Grūtups A., KrustiņšE. īpašuma reforma Latvijā. - R . , 1995. -* 308.-320. lpp. 
2 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1 129. p.). - R., 1996. -

162. lpp. 



no kuriem daži bija uzsākuši celtniecību kopīgajā zemes gabalā bez pārējo piekri
šanas, Senāts izskaidroja, ka nav svarīgi, vai ekonomiski kopējā zemes gabala vērtība 
paaugstināsies sakarā ar jaunceļamo ēku. Izšķiroši vienīgi ir tas, ka līdzīpašnieks un 
līdz valdītājs vispār nedrīkst rīkoties ar zemes gabalu vai tā reālu dalu pret pārējo 
līdzīpašnieku un līdzvaldītāju gribu. Ja kāds no viņiem faktiski kaut kādā veidā ar 
savu darbu ietekmējis kopējās mantas faktisko stāvokli, viņš ar to traucējis pārējo 
līdzīpašnieku un līdzvaldītāju juridisko un faktisko valdīšanu1. 

Kopīpašnieku tiesību pozitīvais saturs ir valdīt, lietot un rīkoties ar kop
īpašuma priekšmetu kā kopumā, tā arī ar noteiktām atsevišķām daļām, bet tikai 
ar visu kopīpašnieku piekrišanu. Papildus visiem pārējiem īpašnieka subjektīvo 
tiesību satura elementiem kopīpašniekam paredzētas sevišķas tiesības - jebkurā laikā 
pieprasīt kopīpašuma dalīšanu. 

Kopīpašnieku realizētais valdījums izpaužas kā bezkermeniskas lietas, respektīvi, 
tiesību valdījums, jo viena un tā pati lieta nevar vienā un tajā pašā laikā atrasties 
vairāku personu valdījumā tā, ka katra no tām valda visu šo lietu. Vairākas personas 
var valdīt kopīgi vienu un to pašu lietu tā, ka katra no viņām, šo lietu faktiski nesa
dalot, valda tās domājamo dalu (878. p.). Kā norādīts kādā no Senāta spriedumiem: 
"Ideālas kvotas (tas ir, domājamās daļas - ./ . R.) noteic tikai līdzīpašnieka tiesību 
mērauklu, kurā tas piedalās kopējā īpašumā (pars indivisa), bet nemaz ne kādu reālu 
daļu no šī kopējā īpašuma (commimio pro indiviso)."2 

Kopīpašnieku realizētais lietojums ir ierobežots ar visu pārējo kopīpašnieku 
tiesībām. Visi kopīpašnieki atbilstoši katras daļas apmēram saņem visus labumus, 
kādus dod kopējā lieta, un tādā pašā apmērā arī nes zaudējumus, kādi tai cejas. 
Kopējās lietas augli piekrīt atsevišķiem kopīpašniekiem atbilstoši katra daļai tajā 
(1069. p.). Katram kopīpašniekam bez viņam piederošās daļas visā kopīpašumā 
pieder arī tiesības uz attiecīgu ikkatra īpašuma pieauguma un ari ienākumu dalu, 
ko šāds īpašums ienestu. Civilie augļi, it sevišķi ieņēmumi no lietas īres, nomas 
nauda, prasījums par šādas naudas samaksu ir fiziski un juridiski dalāma lieta, 
tāpēc katram līdzīpašniekam pieder domājamā dala gan kopīpašumā, gan arī tai 
korespondējošā dala ieņēmumos. Ar šo dalu katrs kopīpašnieks var brīvi rīkoties, 
un viņam ir tiesības to brīvi realizēt, piemēram, ieturēt īres maksu vai nomas maksu 
no attiecīgā īrnieka. Kopīpašnieks nevar rīkoties ar visu ieņemto īres naudu.3 Kopē
jās lietas dalīta lietošana pieļaujama tikai tad, kad šo lietu var dalīt, bet ari šajā 
gadījumā lietošana samērojama ar atsevišķo dalu lielumu (1070. p.). Katrs kop
īpašnieks drīkst netraucēti rīkoties (atsavināt, ieķīlāt u. tml.) ar viņam piederošo 
kopējās lietas domājamo dalu, ja vien šī rīcība neattiecas uz pārējo kopīpašnieku 
dalām (CL 1072. p.). 

1 Sēnala civila kasācijas departamenta spriedumi. 1929//11 es lietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1937. - Spriedums nr. 168. - 155. Ipp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. I922//Tieslictu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 72. - 187. Ipp. 

' Konrādi F., Valters A. Lielu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. — R., 
1935. - 933., 934. p. komentārs. 



Ja viens līdzīpašnieks lieto visu lietu, tad pieņemams, ka viņš to veic ar pārējo 
kopīpašnieku piekrišanu. Šāda lietošana neizbeidz kopīpašuma attiecības. Tam kop
īpašniekam, kurš ir bijis visa kopīpašuma faktiskais lietotājs, arī jāsedz ar kopīpa
šumu saistītie izdevumi1. 

Katram kopīpašniekam nav jānodrošina pilnīga atbilstība viņa dalu lielumam. 
Dalītu lietošanu var noteikt gan ar kopīpašnieku vienošanos, gan tiesas ceļā, it se
višķi, ja pastāv domstarpības tāpēc, ka nesadalītas lietas praktiskā izlietošana nav 
iespējama atbilstoši dalu lielumam. Tā, piemēram, ēkā ir divi dzīvokli, taču tie pēc 
savas platības atšķiras no līdzīpašniekiem piederošo dalu samēra. Šādā gadījumā 
īpašnieki var prasīt gan lietas dalīšanu, gan arī aprobežoties ar lietošanas kārtības 
noteikšanu. 

īpašuma sadalīšanas gadījumā, īpašniekiem savstarpēji vienojoties, reāldalījums 
iegūst spēku attiecībā pret trešajām personām, protams, tikai to ierakstot zemesgrā
matā. Taču, kā norādīts kādā Senāta spriedumā, no šī principa nebūt neizriet, ka šāds 
savstarpēji noslēgts līgums līdz tā ierakstīšanai zemesgrāmatā nav saistošs attiecībā 
pret pašiem kontrahentiem kā līgums, kas uzliek viņiem par pienākumu to izpildīt2. 

Kopīpašnieku rīcība ar lietu kopumā nav iespējama bez visu pārējo kopīpašnieku 
piekrišanas. Katra kopīpašnieka īpašā prerogatīva ir tiesības rīkoties ar viņa kopīpa
šuma dalu, kā arī tiesības uz kopīpašuma sadalīšanu. 

Pārdodot kopīpašumā esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas vairāku personu kopīgā īpašumā, 
labprātīgā izsolē tiesas ceļā pēc īpašnieka pieteikuma, ir vajadzīga visu līdzīpašnieku piekrišana (Civil
procesa likuma 396. p. 3. d. 4. apakšpunkts). Citāda kārtība paredzēta piespiedu izsoles gadījumā. 
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 618. p. 1. punktu, "izdarot piedziņu no viena vai vairākiem nedalīta 
nekustama īpašuma īpašniekiem, šis īpašums aprakstāms visā tā sastāvā, bet izsolē pārdodama tikai 
parādnieka tiesība uz viņa dalu. to iepriekš neatdalot". 

Ar viņam piederošo dalu kopīpašnieks var rīkoties pilnīgi brīvi. Tiesības uz 
domājamo dalu jāšķir no tiesībām uz reālo dalu. 

Par atšķirībām starp domājamo (ideālo) un reālo dalu Senāts kādā lietā izteicis 
noteiktus apsvērumus. Domājamā dala pēc būtības nesakrīt ar kādu reālu daļu, un, ja 
kāds līdzīpašnieks (līdzmantinieks) savas domājamās daļas vietā saņem kādu manto
juma reālu dalu, tad šāda mantojuma dalīšana līdz ar to tieši skar visu pārējo līdzman
tinieku tiesības. Tāpēc mantojuma dalīšana pieļaujama tikai ar visu līdzmantinieku 
piekrišanu. Vienīgi savstarpēji vienojoties, visi līdzmantinieki varētu noteikt, cik lielā 
mērā kāda reālā dala vērtības ziņā atbilst mantinieka domājamai daļai. Šāds jautājums 
nav izšķirams ar mantinieku balsu vairākumu. Ja viena mantinieku grupa nevēlas 
palikt kopīpašumā ar pārējiem mantiniekiem, tad šī grupa var prasīt mantojuma 
dalīšanu tiesas ceļā likumos paredzētā kārtībā. Taču minētajai mantinieku grupai nav 
tiesības vienpusīgi noteikt dalīšanas kārtību un piespiest pārējos samierināties ar 
mantojuma reālo dalīšanu. Ja dalīšanas līgums noslēgts, apejot viena vai vairāku 

1 Senāta civila kasācijas departamenta 1929. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1937. - Spriedums nr. 39. - 34. lpp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1928//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 111. - 112. lpp. 



līdzmantinieku mantošanas tiesības, tad apietajiem mantiniekiem ir tiesība ne tikvien 
celt prejudiciālu (Prejudiciāls (franču vai. prejudicicd) - tiesisks jautājums, bez kura 
atrisināšanas nav iespējams tiesā izspriest attiecīgu lietu.) prasību atzīt dalīšanas 
līgumu viņiem par "nesaistošu", bet arī tiesības tieši celt prasību atcelt dalīšanas 
līgumu visās šā līguma dalās1. 

Tomēr ir gadījums, kad tiek ierobežota tā kopīpašnieka rīcība ar viņam piederošo 
dalu. Tā ir pirmpirkuma tiesība. 

Pirmpirkuma tiesība. Ja kopīpašnieks pārdod savu dalu nekustamā īpašuma 
personai, kura nav kopīpašnieks, pārējiem kopīpašniekiem divu mēnešu laikā, skaitot 
no pirkuma līguma noraksta saņemšanas, pieder pirmpirkuma tiesība, bet gadījumos, 
kad pirmpirkuma tiesību nav bijis iespējams izlietot atsavinātāja vainas dēl, - izpir
kuma tiesība. Ja izlietot pirmpirkuma vai izpirkuma tiesību reizē piesakās vairāki 
kopīpašnieki, tad viņi atsavināto dalu iegūst kopīgi un sadala to savā starpā līdzīgās 
dalās (1073. p.). 

Kopīpašnieks var prasīt lietas dalīšanu (audiudicatio) (1074. p.), kopīpašniekiem 
vienojoties, kā arī tiesas ceļā. Katram kopīpašniekam iedala reālas nekustamā īpa
šuma daļas vai arī atdod visu lietu vienam kopīpašniekam, samaksājot pārējiem viņu 
daļas naudā. Tiesa var arī uzdot lietu pārdot, sadalot ieņemto naudu kopīpašnieku 
starpā, vai arī izšķirt jautājumu ar lozi (1075. p.). 

Civillikumā attiecībā uz dalīšanu noteikta tā saucamā konstitutīvā sistēma, kuras 
būtība ir tiesneša tiesības pēc saviem ieskatiem sadalīšanas gadījumā nodibināt jaunas, 
līdz tam nepastāvējušas tiesības. Likums atstāj tiesneša zinā plašu izvēli, lietojot to 
vai citu sadales paņēmienu. Pateicoties plašajām tiesībām, kas pieder tiesnesim, 
viņam nav liegta iespēja arī veicināt mierizlīgumu starp līdzīpašniekiem, iesakot 
priekšlikumus par tādiem sadalīšanas paņēmieniem, kurus viņi paši nav prasījuši. 

Tiesa, ņemot vērā dalāmā priekšmeta īpašības un lietas apstākļus, vai nu katram 
no kopīpašniekiem piespriež reālas dajas, uzliekot, kad vajadzīgs, viena daļai zinā
mus servitūtus par labu otra daļai, vai atdod visu lietu vienam kopīpašniekam, vienlai
kus uzliekot par pienākumu samaksāt pārējiem viņu daļas naudā, vai nosaka, ka lieta 
jāpārdod un ieņemtā nauda jāizdala kopīpašnieku starpā, vai arī izšķir jautājumu ar 
lozi, it īpaši tad, kad jāizšķiras par to, kam no kopīpašniekiem paturēt pašu lietu un 
kura prasības apmierināmas naudas izteiksmē. 

Lietas dalīšana iespējama, ja visu īpašnieku tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā. 
Nereti šis process aizkavējas tieši sakarā ar to, ka ne visu kopīpašnieku tiesības ir 
nostiprinātas. Tādos gadījumos, kad viens no kopīpašniekiem izvairās to darīt, pārējie 
var panākt šādu tiesību nostiprināšanu tiesas ceļā. Interesants ir jautājums, vai iespē
jama kopīpašuma dalīšana tiesas ceļā pirms šāda nostiprinājuma. Teorētiski šāda iespē
ja pārējiem kopīpašniekiem nav liegta, it sevišķi īpašuma tiesība saskaņā ar 1477. p. 
pastāv, pamatojoties uz likumu, un ir spēkā arī bez ierakstīšanas zemesgrāmatā2. 

1 Seriāla civilā kasācijas departamenta 1933. gada spriedumi//Ticslictu ministrijas vēstneša pielikums. -
1935.-Spriedums nr. 9 . - 1 4 . lpp. 

1 LR Augstākā tiesa. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Scnāla spriedumi un lēmumi. 1997. - R.: 
Latvijas tiesnešu mācibu centrs. 1 9 9 8 . - 4 5 . lpp. 



Neraugoties uz to, ka īpašuma tiesības kopīpašuma dalīšanas lietā liek nodibinātas ar tiesas sprie
dumu, piemēram, gadījumā, ja liesa piespriež visu kopīpašuma priekšmetu vienam no bijušajiem līdz
īpašniekiem, īpašuma tiesības šai personai gan rodas ar sprieduma spēkā stāšanos, taču attiecībā pret 
liesajām personām tās ir spēkā ar šo tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā, jo no trešajām personām nav 
pamata prasīt, lai viņas zinātu par šāda sprieduma esamību līdz ieraksta izdarīšanai zemesgrāmatā. 
Senāts savā spriedumā īpaši norādījis, ka VLK 3004. panta piezīmes izņēmuma noteikumi (Civillikuma 
1477. panta 2. dala - . / . R.), proti, ka lietu tiesības, kas pastāv uz likuma pamata, ir spēkā arī bez 
ierakstīšanas zemesgrāmatās, uz šo gadījumu neattiecas, jo prasītāja mājas nav ieguvusi uz likuma, bet 
uz kopīpašuma dalīšanas lielā taisīta tiesas nolēmuma pamata'. 

Pēc lietu īpašībām tās var iedalīt dalāmās vai nedalāmās lietās (sk. otro nodalu). 
Ja lieta ir dalāma, katram no kopīpašniekiem jāpiespriež reālas daļas. Pārējie likumā 
norādītie dalīšanas veidi šādā gadījumā nav piemērojami. Tātad, lemjot par lietas 
dalīšanu, vispirms jānoskaidro, vai lieta ir dalāma. Nekustamā īpašuma dalīšanas 
iespējamība atkarīga no tā, vai zemes gabals atrodas laukos vai pilsētā, vai tas ir 
apbūvēts, kāds ir tā izmantošanas veids. Nekustamo īpašumu dalīšanas iespējamību 
vai neiespējamību pilsētās nosaka apbūves raksturs un izvietojums. Tā, piemēram, 
vairāki noteikumi ierobežo ēku dalīšanu, kā arī to pārbūvi Rīgas pilsētā (Rīgas Domes 
1996. g. 23. aprīļa noteikumi nr. 56 "Par arhitektoniskiem un pilsētbūvnieciskiem 
risinājumiem Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā*' (nav publicēti), Rīgas Domes 1996. g. 
23. aprīļa lēmums nr. 3122 "Par arhitektoniskiem un pilsētbūvnieciskiem risināju
miem Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā" (nav publicēts). Saskaņā ar šiem noteiku
miem vēsturiskajā Rīgas centrā veiktā apbūve notiek saskaņā ar Rīgas Domes apstip
rināto Rīgas pilsētas attīstības plānu - Rīgas Domes 1995. g. 12. aprīļa lēmumu 
nr. 2819, kā arī ņemot vērā tajā noteiktās apbūves zonas. Parasti apbūve notiek 
konkursa kārtībā, konsultējoties Rīgas Domes pilsētas attīstības departamenta arhi
tektūras pārvaldē. Praksē arī strīdos, kas saistīti ar nekustamā īpašuma dalīšanu Rīgā, 
savu atzinumu par dalīšanas iespējamību dod Rīgas Domas pilsētas attīstības depar
tamenta arhitektūras pārvalde). 

Reālas daļas izdalīšana nozīmē, ka iepriekšējās, nesadalītās lietas vietā izveidojas 
vairākas jaunas. Pat arī tādā gadījumā, ja, sadalot nekustamo īpašumu, vienam no 
jaunajiem īpašniekiem saglabājas iepriekšējais kadastra numurs, tā jau vairs nav tā 
pati lieta. Tieši reāldalījuma gadījumā visspilgtāk izpaužas konstitutīvā sistēma. Kaut 
arī tiesa izspriež dalīšanas prasību, ņemot vērā kopīpašnieku tiesības — katram piede
rošās domājamās daļas lielumu, pušu lietojuma īpatnības —, reāldalījuma sekas ir 
jaunu tiesību izveidošanās tiesas sprieduma rezultātā. Tā ir atšķirība no vairuma 
civilstrīdu, kuros tiesa spriež par esošu tiesību atzīšanu. Nevar pieņemt, ka bijušo 
kopīpašnieku tiesības uz reālo da|u pastāvējušas, tā sakot, iedīglī, pirms vēl īpašums 
tika sadalīts. 

īpašnieks var norādīt to dalīšanas veidu, kas viņam šķiet pieņemams, iesniedzot 
prasību par kopīpašuma sadali. Tādā gadījumā tiesā iesniegtā prasība vai nu jāap
mierina, vai jānoraida, ja to nav iespējams apmierināt. Atbildētāji šajā strīdā būs visi 
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pārējie īpašnieki, kuri var pretprasības kārtībā iesniegt katrs savu sadales variantu. 
Tomēr tiesas izvēles iespējas starp vairākiem sadalīšanas variantiem pastāv ne tikai 
tādā gadījumā, ja uz tiem norāda kāds no procesa dalībniekiem. Tiesa var izvēlēties 
kādu no likumā norādītajiem variantiem pat tad, ja neviens no īpašuma sadalīšanas 
prāvas dalībniekiem to neprasa. Šāda tiesas prerogatīva izriet no apstākļa, ka dalī
šanas lietas ir prasības lietas un pielīdzināmas strīdus lietām. Tajās piedalās puses ar 
pretējām interesēm. Tādēļ, ka dalībnieki par dalīšanu nav vienojušies, dalīšanas 
kārtība nav atkarīga no procesa dalībnieku vienošanās. Tiesa var dalāmo priekšmetu 
nodot pārdošanā izsolē, kura var notikt ne tikvien vērtības noteikšanai kā labprātīga 
izsole, bet arī dalīšanas veikšanai kā piespiedu izsole1. Tajā pašā laikā gadījums, kad 
tiesa nepieņem dalīšanas veidus, ko piedāvā puses, bet spriedumā paredz citu dalī
šanas veidu, jāuzskata par ārkārtēju un pieļaujams tikai tad, ja tiesa uzskata, ka ne
vienu no procesa dalībnieku pieprasītajiem dalīšanas veidiem pielietot nav iespējams. 

Servitūtu uzlikšana par labu kādam no līdzīpašniekiem var notikt tikai vienlaikus 
ar reālas daļas izdalīšanu. Tāda nepieciešamība var rasties gan sakarā ar to, ka citādi 
nav iespējams nodrošināt izdalītās reālās daļas lietošanu, gan arī sakarā ar to, ka nav 
iespējams nodrošināt reālas daļas pilnīgi proporcionāli katra līdzīpašnieka pienākošās 
daļas lielumam. Servituts samazina kalpojošās lietas vērtību un palielina valdošās 
lietas vērtību. Var pieņemt, ka runa šajā gadījumā ir vienīgi par reālservitūtiem. Kaut 
arī nav izslēgts, ka īpašnieka intereses varbūt nodrošinātu Personalservituts, piemē
ram, lietojuma tiesība (1190. p.). tas, pēc savas būtības ierobežots laikā, nevar aizstāt 
īpašuma tiesības uz lietas domājamo dalu. Tās šīs sadalīšanas rezultātā zūd. Tomēr, 
ja jau likums pieļauj arī tādu dalīšanas veidu kā lietas atdošanu vienam kopīpaš
niekam ar pienākumu samaksāt pārējiem viņu daļas naudā, Personalservituts kā 
naudā novērtējams labums tāpat var kalpot par ekvivalentu īpašuma tiesībām uz 
domājamo dalu. Nav iespējams sadali veikt, piešķirot tikai reālservitūtu, jo tas var 
apgrūtināt tikai ķermenisku lietu (1131. p.). Tātad reālservitūts var būt vienīgi papil
dinājums jau piešķirtai reālai daļai. 

Lietas atdošana vienam kopīpašniekam ar pienākumu samaksāt pārējiem vinu 
daļas naudā paredz visdažādākās variācijas. Maksājums šajā gadījumā jāsaprot \oti 
plaši. Tāpat kā saistību izpildes gadījumā, likums norāda uz maksājumu kā vispārēju 
ekvivalentu jebkuram mantiskam labumam, un ar to apzīmē jebkuru naudā izvēr
tējamu pakalpojumu vai citu mantisku labumu, kā arī pienākumu samaksāt pārējiem 
viņu daļas naudā var aizstāt ar atbilstošu lietu vai pakalpojumu. 

Pirms atdot lietu vienam kopīpašniekam, tiesai lieta jānovērtē, t. i., jānosaka 
atlīdzības, kas izmaksājamas pārējiem kopīpašniekiem. Pārdošana tiesas ceļā proce
suāli ir vienkāršāk īstenojama, jo šajā gadījumā lietas vērtības mērs būs pati izsole. 
Šādā gadījumā izsolē nevar piedalīties neviens no kopīpašniekiem, un viņiem nav 
pirmpirkuma tiesību. Ja tiesnesis nospriež pārdot kopīpašuma priekšmetu izsolē, lai 
sadalītu iegūto ienākumu starp kopīpašniekiem, šādu izpirkuma tiesību nevar piešķirt 
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atsevišķiem līdzīpašniekiem. Šie gadījumi atšķiras arī no pirmpirkuma tiesībām 
kopīpašuma daļas pārdošanas gadījumā.1 

Ja tiesa nospriež lietu nodot vienam īpašniekam, uzliekot par pienākumu pārējiem 
izmaksāt vinu daļas naudā, tiesai ir tiesība pārējiem kopīpašniekiem par labu viņu 
prasības nodrošināt ar hipotēkām, lai nostiprinātu zemesgrāmatās, šajā gadījumā nav 
pat prasāma tā īpašnieka piekrišana, kam, pamatojoties uz dalīšanas spriedumu, pāriet 
viss īpašuma objekts. Attiecīgās hipotēkas ierakstāmas, pamatojoties uz tiesas sprie
dumu2. 

Arī jebkurus lietai taisāmos izdevumus, to skaitā uzlabošanu, viens līdzīpašnieks 
var veikt tikai ar pārējo piekrišanu. Ja šādas darbības veikšanu atstātu īpašnieka zinā, 
tad katrs līdzīpašnieks, veicot ieguldījumus lietā, varētu patvarīgi pārgrozīt viņam 
piederošās domājamās daļas lielumu, lietas izmantošanas raksturu utt. Taču tas neno
zīmē, ka, saņemot pārējo līdzīpašnieku piekrišanu konkrētiem uzlabojumiem, viņiem 
jāvienojas arī par daļu samēra grozīšanu. Tomēr, ja viena īpašnieka izdarītie uzlabo
jumi būtiski un acīmredzami palielina kopīpašumā esošās lietas vērtību, pārējiem 
kopīpašniekiem jārēķinās ar to, ka līdzīpašnieks, kas izdarījis šos uzlabojumus, var 
prasīt arī dalu samēra grozīšanu. Taču šāda dalu samēra grozīšana izriet nevis no 
uzlabojumu vērtības kā tādas, bet gan no tā, ka, vienojoties par šo uzlabojumu veidu 
un apmēru, ir acīmredzams, ka puses vienojušās arī par dalu samēra grozīšanu. Šajā 
ziņā izdevumus izdarījušā līdzīpašnieka stāvoklis neatšķiras no jebkuras personas, 
kas izdarījusi izdevumus svešai lietai. Tomēr aizlieguma tiesības nedrīkst ļaunprātīgi 
izlietot. 

Ja izdevumi izdarīti bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas, tad atkarībā no šo 
izdevumu rakstura vai nu var prasīt šo izdevumu atlīdzināšanu, vai arī tie kļūst par 
pārējo līdzīpašnieku ieguvumu. Nepieciešamie izdevumi atlīdzināmi katram, kas tos 
taisījis, izņemot personu, kas lietu dabūjusi noziedzīgā ceļā (866. p.). Tāpēc arī 
jebkurš no līdzīpašniekiem var izdarīt šos izdevumus, pieprasot to atlīdzināšanu 
atbilstoši pārējo kopīpašnieku dalu apmēram. 

Prasības, kas saistītas ar kopīpašuma pārvaldīšanu, arī ceļamas tikai pēc visu 
kopīpašnieku vienotas gribas. Tā, piemēram, tikai visi kopīpašnieki var celt prasību 
par īrnieka izlikšanu3. 
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īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojums nozīmē, ka īpašnieks vai nu 
noteiktā laika periodā, vai noteiktā veidā nedrīkst rīkoties ar lietu. Atsavinājums, 
kas izdarīts pretēji likumiskam aizliegumam, tiesas nolēmumam, līgumā vai testa
mentā paredzētam aizliegumam, nav spēkā (1077.-1080. p.). Atsavināšanas tiesību ap
robežojumus var paredzēt likumā, tiesas nolēmumā, testamentā vai līgumā (1076. p.). 

Lietas, uz kurām pastāv atsavināšanas aizliegums, pēc sava rakstura ir tuvas lietām, 
kas nevar būt par īpašuma priekšmetu tāpēc, ka izņemtas no vispārējās apgrozības. 
Nereti lietas, kuras var atrasties tikai viena subjekta īpašumā un tātad uz kurām attiecas 
šo lietu atsavināšanas aizliegums, kļūdaini ierindo no civiltiesiskās apgrozības izņemto 
lietu kategorijā1. Tomēr starp divām minētajām lietu kategorijām pastāv loti būtiska 
atšķirība. No civiltiesiskās apgrozības izņemtās lietas nevar būt par īpašuma priekš
metu, tātad tās nevar būt arī īpašuma prasības priekšmets. Turpretim lietas, uz kurām 
attiecas atsavināšanas aizliegums, pavisam noteikti var būt īpašuma prasības priekš
mets. Šīs kategorijas lietām raksturīgas īpašuma tiesību pierādīšanas grūtības. Šā 
iemesla dēl pirmskara civilprocesā bija paredzēta sevišķa kārtība prasībām atjaunot 
traucētu vai zaudētu valdījumu attiecībā uz valsts nekustamo mantu2. 

Atsavināšanas aizliegumu nedrīkst jaukt ar apgrūtinājumiem, to skaitā citu per
sonu tiesībām uz lietu. Tomēr nereti, nodibinot šādas tiesības, piemēram, par labu 
hipotekārajam kreditoram, pēc vina lūguma līdztekus ierakstam par hipotēku tiek 
izdarīta ari speciāla atzīme par atsavināšanas aizliegumu līdz hipotekārā prasījuma 
nodrošināšanai. Šādā gadījumā tas ir pilnīgi patstāvīgs atsavināšanas aizliegums. 

Ņemot to vērā, kādā konkrētā lietā Senāts nosprieda, ka tad, ja vienlaikus ar ķīlas 
nodibināšanu pēc kreditora lūguma uzlikts arī īpašs atsavināšanas aizliegums, tas 
tomēr uzskatāms par pilnīgi patstāvīgu šķērsli īpašuma atsavināšanai, kaut arī hipo
tekārā ķīla nav šķērslis īpašuma atsavināšanai3. 

Kādas citas personas griba, piemēram, otra laulātā nepiekrišana atsavināšanai, 
nenozīmē, ka par šķērsli atsavināšanai ir likumiskais atsavināšanas aizliegums. Šajā 

' Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p.). - R.. 1996. - 13., 
15. lpp. 

2 Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. - R.. 1933. - 552., 553. lpp. 
3 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1927//Ticslietu ministrijas vēstneša pielikums. -

Spriedums nr. 134. - 131.-132. lpp. 



gadījumā atsavināšanas spēkā esamība ir atkarīga tieši no šīs personas un tādēļ 
pakļauta noilgumam, proti, ja otrs laulātais noilguma terminā neapstrīd darījumu, tad 
atsavinājums iegūst neatgriezenisku spēku (sk. 66.-70. Ipp.). 

Svešas lietas atsavinājums ir spēkā, un fakts, ka atsavināta sveša lieta, nav uz
skatāms par likumisko atsavināšanas aizliegumu. Trešā persona, atsavinot svešu 
īpašumu, rīkojas kā vietnieks, un pārstāvamā attiecības ar trešajām personām nosaka 
vispārējie noteikumi par vietniekiem (2342. р.). Šie noteikumi ir atšķirīgi atkarībā 
no konkrēto tiesisko attiecību rakstura. Atsavināšanas spēkā esamību šajā gadījumā 
nosaka darījuma dalībnieku attieksme pret šo faktu. Ja atsavinātājs nav zinājis, ka 
viņš atsavina svešu lietu, tad šis apstāklis uzskatāms^pār faktisku maldību. Tādēļ 
šādā gadījumā atsavinājums var būt par tiesisku pamatu īpašuma iegūšanai ar ieil-
gumu (1010. p.)1. Ja abas puses vai pat tikai ieguvējs zinājis par šo faktu, tad atsavi
nājums nav spēkā, pamatojoties uz saistību tiesību noteikumiem (1006. р.). 

Likuma noteikums, kas aizliedz apgrūtināt ar ķīlu lietu, ko aizliegts atsavināt 
(1305., 1306. р.), nodibināts, lai ierobežotu īpašnieka atsavināšanas un apgrūtināša
nas tiesības. Tas darbojas nevis īpašnieka interesēs, bet pretēji tām, tādēļ īpašniekam 
nav tiesību aizsargāties pret trešajām personām, atsaucoties uz šādu aizliegumu, kas 
ir nodibināts pēc kāda kreditora lūguma. Tāds aizliegums, kuru panācis viens no 
kreditoriem, nav šķērslis, lai arī citi kreditori nevarētu panākt tādu pašu aizliegumu 
savās interesēs. Tomēr priekšroka šajā gadījumā ir tam kreditoram, kurš agrāk pa
nācis Šāda ieraksta izdarīšanu zemesgrāmatās. Ar vecākā kreditora aizlieguma dzē
šanu pilnā spēkā iestājas nākamais aizlieguma ieraksts. īpašuma nodošana ilgstošā 
nomā ar nosacījumu, ka, līgumu noslēdzot, iznomātājs saņem ievērojamu dalu no 
paredzamās nomas maksas, jāuzskata par daļējas atsavināšanas darījumu.2 

Atsavināšanas aizliegums attiecas uz pašas lietas īpašībām, nevis uz ieguvēja 
personu. Uz to norāda gan tas, ka attiecīgās normas (1076.-1081. p.) attiecas tieši uz 
atsavinājuma aprobežojumiem, bet nepievērš uzmanību ieguvēja personai, gan it 
īpaši tas, ka likums (1077. p.) norobežo atsavinājuma spēkā neesamību no tā darījuma 
spēkā esamības, kas vērsts uz attiecīgo atsavinājumu (1077. p. 2. un 3. d.). Respek
tīvi, arī spēkā neesošs atsavinājums var izraisīt tiesiskas sekas, kas izpaužas, piemē
ram, labticīgā ieguvēja zaudējumu atlīdzināšanas prasījumā3. Kā izriet no 1077. p. 
3. d., atsavinājuma spēkā esamība ir atkarīga no ieguvēja labticīguma, respektīvi, ja 
ieguvējam atsavinājuma aizliegums nav bijis zināms, tad darījums un līdz ar to 
zaudējumu atlīdzināšanas prasība ir spēkā, bet, ja šie cēloni ieguvējam bijuši zināmi, 
tad darījums nav spēkā un ieguvējam nav arī pamata prasīt zaudējumu atlīdzināšanu. 
Šo pašu iemeslu dēl atsavināšanas aizliegumu nedrīkstētu jaukt ar citu gadījumu, 
kad atsavinātājs ir pilnīgi tiesīgs rīkoties ar atsavināmo lietu, taču ieguvējs nav tiesīgs 
iegūt atsavināmo lietu īpašumā. Tā, piemēram, ja ieguvējs ir nepilsonis, kuram saskaņā 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибаптийских съ продолжением 1912— 

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том 1. - С. 356. 
2
 Там ж е . - С . 413. 

-
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ar Latvijas likumiem nav tiesību iegūt īpašumā zemi, izņemot likumā noteiktos gadī
jumus, atsavināšanas darījums būs spēkā. Šajā gadījumā atsavinātājs un ieguvējs būs 
pilnīgi pretējā situācijā kā 1077. p. 3. d. aprakstītajā gadījumā, kad zaudējumu atlīdzi
nāšanas prasība sakarā ar atsavināšanas aizliegumu ir labticīgam ieguvējam. Tādā 
gadījumā, ja ieguvējam nav iegūšanas tiesību un atsavinātājs par to nav zinājis, tad, 
kaut arī īpašuma tiesības uz ieguvēju nepāriet, nav izslēgts, ka atsavinātājs ir tiesīgs 
prasīt zaudējumu atlīdzināšanu no ieguvēja sakarā ar nenotikušo atsavinājumu. 

Noteikumi par atsavināšanas aizliegumu nav piemērojami gadījumiem, kad īpaš
nieks pēc likuma nav bijis spējīgs atsavināt lietu, respektīvi, nav uzlikts aizliegums, 
bet pastāvējusi nespēja izlietot savas tiesības, piemēram, atsavinātājs ir bijis rīcības 
nespējīgs, un atsavinājumam līdz ar to nepieciešama aizbildņa piekrišana. 

Atsavināšanas aizliegums jāatšķir no strīdus lietām, kad ar atsavināšanu aiz
skartas trešās personas intereses, kura nav atsavināšanas darījuma dalībnieks, bet 
kuras piekrišana darījumam būtu bijusi nepieciešama. Noteikumi par atsavināšanas 
aizliegumu nav piemērojami kopīpašumam, legātam, bērna un aizbilstamā mantai. 
Tajos gadījumos, kad atsavināšanai nepieciešama citas personas (laulātā, kopīpaš
nieka, aizbildņa) piekrišana, trešā persona, kas ieguvusi īpašumu, pamatojoties uz 
atsavināšanas darījumu, protams, uzņemas zināmu risku, proti, ka līdzīpašnieks, 
laulātais utt. šo atsavināšanas darījumu apstrīdēs un līdz ar to zaudēs spēku arī 
atsavinājums. Taču pretēji gadījumiem, kad pārkāpts likumā paredzētais atsavinā
šanas aizliegums, apskatāmajos gadījumos atsavinājums pats par sevi ir spēkā arī 
tad, ja laulātā, kopīpašnieka utt. piekrišana nav dota. Pie tam, ja prasības noilguma 
termiņa robežās persona, kuras piekrišana bija nepieciešama, atsavināšanas darījumu 
neapstrīd, tad atsavinājums iegūst neatgriezenisku spēku. Pilnīgi citāds juridiskais 
efekts ir darījumiem, kas vērsti uz likumā paredzētā atsavināšanas aizlieguma pār
kāpšanu. Tie juridisku spēku neiegūst pat tādā gadījumā, ja likumā paredzētais aizlie
gums vēlāk tiek atcelts. Civillikuma 1077. panta 3. daļas piebilde, ka darījums "ir 
spēkā, ciktāl tas ir savienojams ar atsavinājuma aizliegumu", paredz, ka darījums, 
kas nav savienojams ar atsavinājuma aizliegumu, neizraisa nekādas juridiskas sekas 
un nav spēkā no tā noslēgšanas brīža. Šī problēma detalizēti apspriesta kādā Senāta 
spriedumā, kas bijis saistīts ar to, ka darījuma noslēgšanas brīdī pastāvējis aizliegums 
iegūt nekustamu īpašumu. Līgums bijis noslēgts 1912. gadā. Prasītāja, atsaucoties 
uz to, ka minētais aizliegums atcelts 1917. gadā, centās pierādīt, ka sakarā ar šāda 
aizlieguma atcēlumu agrāk noslēgtais darījums tagad būtu ieguvis juridisku spēku. 
Šos prasītājas argumentus Senāts noraidīja kā nepamatotus, norādot, ka jauns likums 
nevar atjaunot vai no jauna radīt tādas juridiskas sekas, kuras agrāk noslēgtam līgu
mam nav bijušas un agrākais likums turpretim tam pašam konkrētam līgumam tieši 
atņēmis. Jauns likums būtu varējis pēc vecā likuma neesošiem darījumiem piešķirt 
jaunu patstāvīgu juridisku spēku tikai tad, ja jaunajam likumam būtu bijis atpakaļ
ejošs spēks. Šajā sakarā, starp citu, Senāts gan atzīmējis, ka apspriežamais jautājums 
nav izšķirams pēc apgabaltiesas un tiesu palātas ievestā teikuma -quod vitiosum est, 
non potest traciu temporis convalescere (Kas ir aplams, tas nevar kļūt derīgs laika 
tecējuma dēl. -J.R.), jo prasītāja savas prasības nodibināšanai atsaucas uz kādu 



noteiktu jaunu likumu, nevis tikai uz laika notecēšanu vien, ar kuru it kā varētu 
"izdziedināt" neesošu darījumu. Senāts konstatēja, ka gadījumā, ja prasītāja pēc 
1912. gada līguma noslēgšanas būtu prasījusi līguma ievešanu zemesgrāmatās, tad 
viņai tādas tiesības nebūtu, jo minētais līgums kā tāds būtu neesošs, un tātad tas 
nevarēja noderēt par liettiesisku tiesību iegūšanas pamatu. Pat ja pirkšanas līgums 
tajā laikā būtu bijis taisīts attiecīgā formā un jau ievests zemesgrāmatās pirms 
1917. gada likuma spēkā stāšanās, atbildētājam būtu bijusi tiesība prasīt līguma 
atzīšanu par neesošu un tā dzēšanu zemesgrāmatā. Darījums, kas noslēgts, pārkāpjot 
likumā paredzēto atsavināšanas aizliegumu, nav spēkā no paša sākuma, jo tas nav 
izpildāms un tādēļ nevar radīt subjektīvu tiesību vai prasību1. Par šo jautājumu 
izteikts arī atšķirīgs viedoklis, ka tādā gadījumā, ja aizliegums vēlāk tiek atcelts, tad 
darījums līdz ar to iegūst spēku, proti, "persona, kura, pārkāpjot likumu "Par šaujam
ieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai", iegādājusies šaujamieroci, 
varēs to paturēt, ja likumā noteiktā kārtībā iegūst tiesības iegādāties, glabāt vai nēsāt 
šādu ieroci"2. Pamatojums šādam izteikumam citētajā darbā nav norādīts. Domā
jams, ka tādu arī būtu neiespējami atrast. 

Atsavināšanas aizliegums piemērojams mantiniekiem attiecībā uz novēlētām 
lietām (490. p.). Tā, piemēram, pēcmantiniekam ir tiesības celt prasību par pirm-
mantinieka atsavinātās mantas atprasīšanu3. 

Likumiskais atsavināšanas aizliegums ir absolūts šķērslis īpašuma tiesību pārejai 
ieguvējam, pamatojoties uz atsavināšanas darījumu, tādēļ tas nav pakļauts noil
gumam, un šādam iegūšanas veidam nav piemērojams arī ieilgums. Pārkāpums vien
mēr izraisa darījuma absolūtu spēkā neesamību. 

Ja atsavināšanas aizliegums vēlāk atkrīt, tā, piemēram, ja mantinieks, kas atsavina 
mantu, kura viņam būtu jāizdod legatāram, kļūst spējīgs atsavināt šo mantu sakarā ar 
to, ka legatārs vēlāk no legāta atsakās, tad, kaut gan atsavināšana pati par sevi nestājas 
spēkā, mantinieks nevar vindicēt mantu, ja mantas ieguvējs iebilst pret mantinieka 
prasību, pamatojoties uz exceptio rei venditae et traditae (ieruna par pirkumu un 
lietas nodošanu), respektīvi, exceptio doli (ieruna par ļaunu nolūku).4 

Noteikumi par likumisko atsavināšanas aizliegumu un tā pārkāpšanas sekām 
attiecas arī uz tādiem aizliegumiem, kas noteikti ar tiesas lēmumu (1078. p.). Lai 
aizliegums attiecībā uz nekustamiem īpašumiem būtu saistošs arī trešajām personām, 
tas jāieraksta zemesgrāmatā. Te nav piemērojams parunā "Hand muss Hand wahren" 
paredzētais gadījums, t. i., kad atsavināšanu izdara trešā persona. Šajā gadījumā runa 
ir par īpašnieka izdarīto atsavināšanu, uz kuru minētā paruna nemaz neattiecas. Nav 
pamata atsaukties arī uz ieilgumu un uz 1002. pantā paredzēto gadījumu, jo ieilgumu 
1 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1922//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -

Spriedums nr. 11. - 29.-34. Ipp. 
2 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p.). - R., 1996. -

172. Ipp. 
3 Kranze /?., Genes Z. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības (382.-840. p.). -

R., 1997.- 105. Ipp. 
4 Konradi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 

1935. - 954., 955. p. komentārs. 



ar atsavināšanas aizliegumu nemaz neaizskar (īpašuma iegūšana ar ieilgumu nav 
atsavināšana), tādējādi arī labticīgam ieguvējam, kas ieguvis ar agrāku tiesas atsavi
nāšanas aizlieguma apgrūtinātu kustamu mantu, tā tomēr atkal jāatdod, jo viņš to nav 
ieguvis ieilguma ceļā.1 Bieži sastopama tiesas uzlikta atsavināšanas aizlieguma forma 
ir aresta uzlikšana mantai. Darījumi, kas noslēgti par īpašumu pēc aresta uzlikšanas, 
nav spēkā, un ieguvējs pēc šāda darījuma īpašuma tiesības neiegūst2. Tas, protams, 
nenozīmē, ka ieguvējam nav prasījuma pret atsavinātāju, jo saistība pati par sevi 
sakarā ar atsavināšanas aizliegumu savu spēku nezaudē. 

Testamentārais aizliegums ir spēkā tikai tad, kad ir norādīts, kādai personai par 
labu tas noteikts, un tādā gadījumā šī persona pēc tam, kad viņas tiesība ir stājusies 
spēkā, var atprasīt atsavināto lietu no jebkura valdītāja (1097. p.). Pie tam testatora 
rīkojums uzskatāms par legātu, bet persona, kurai par labu šāds aizliegums pare
dzēts, - par legatāru.3 

Līgumiskais aizliegums par lietas atsavināšanu ir spēkā tikai tad, ja tas paredzēts 
par labu konkrētai personai, pie tam likums (1080. p.) paredz, ka personai, kurai par 
labu noteikts atsavināšanas aizliegums, jābūt arī kādai interesei šajā līgumā. 

"Atsavinājums, kas izdarīts pretēji likumiskam aizliegumam, nav spēkā, atskaitot 
zināmiem gadījumiem noteiktus sevišķus izņēmumus" (1077. p.). Šī norma nozīmē, 
ka atsavinājums nav spēkā neatkarīgi no tā, vai tas jau ierakstīts zemesgrāmatā. Pat 
ja pirkšanas līgums, kas izdarīts pretēji likumiskam aizliegumam, tajā laikā būtu bijis 
taisīts attiecīgā formā un jau ievests zemesgrāmatās, atbildētājam būtu bijusi tiesība 
prasīt līguma atzīšanu par neesošu un tā dzēšanu zemesgrāmatā, jo tas nav izpildāms 
un tādēļ nevar radīt subjektīvu tiesību vai prasību4. 

So gadījumu dažkārt nepamatoti jauc ar tādu, kad ieguvējam gan ir tiesība prasīt no atsavinātāja 
zaudējumu atlīdzību, bet apgrozījuma interesēs lietu nav iespējams vindicēl no labticīgā ieguvēja pēc 
tam, kad īpašuma tiesību pāreja ierakstīta zemesgrāmatās, kļūdaini uzskatot, ka šāds gadījums atzīstams 
par 1077. panta 1. daļā noteikto sevišķo izņēmumu5. Tās ir divas pilnīgi atšķirīgas situācijas. Gadījums, 
kad īpašums atsavināts bez otra laulātā piekrišanas un šāds atsavinājums ierakstīts zemesgrāmatā, pie 
tam laulātajam, kurš savu piekrišanu nav devis, sākot no šī brīža, vairs nav tiesību vindicēl atsavināto 
īpašumu, ir noteikts apgrozījuma interesēs. Tas uzskalāms nevis par 1077. pantā paredzētu "sevišķu 
izņēmumu", bet gan balstās uz vispārējo principu, ka līdz šāda īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz 
ieguvēja vārda iepriekšējam īpašniekam ir vindikācijas, respektīvi, liettiesisks prasījums pret jauno 
ieguvēju, bet no ieraksta izdarīšanas brīža zemesgrāmatā viņam vairs šāda prasījuma nav. Tātad attiecībā 
pret jauno ieguvēju, ar kuru iepriekšējam īpašniekam nav saistību tiesisko attiecību, nav prasījuma 
vispār6. Tas ir viens no gadījumiem, kas balstīts uz vispārējo zemesgrāmatu publiskuma, negrozāmības 

1 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
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un publiskās uzticamības principu, uz kuru šis pats autors norādījis citā sava darbavietā1. Šo apgrozības 
stabilitātes interesēs noteikto vindikācijas ierobežojumu pamatā ir kopīgs apsvērums, ka īpašumam ir 
tikai viens likumīgs īpašnieks. Saskaņā ar 994. panta 2. daļas noteikumiem visiem, to skaitā arī personai, 
kurai tiesības uz darījuma apstrīdēšanu, jāpieņem tās darbības sekas, ko izdarījis formālais īpašnieks 
līdz zemesgrāmatu ieraksta pārgrozīšanai. Pretējā gadījumā šīs nelabvēlīgās sekas būtu jāuzņemas 
trešajām personām un zustu zemesgrāmatu publiskās ticamības principa nozīme, kas noteikta apgrozības 
stabilitātes interesēs. Pats 1077. panta 1. daļā noteiktais princips par to. ka atsavinājums, kas izdarīts 
pretēji likumiskam aizliegumam, nav spēkā, jau ir izņēmums no zemesgrāmatu publiskās ticamības 
principa, jo saskaņā ar 1077. panta 1. daļā paredzēto noteikumu šāds atsavinājums anulējams pat tad, ja 
tas jau ievests zemesgrāmatās2. 

Si panta dala satur divus imperatīvus noteikumus, kas savstarpēji izslēdz viens otru: 1) atsavi
nājums, kas izdarīts pretēji likumiskam aizliegumam un nav spēkā; 2) zināmiem gadījumiem noteiktus 
sevišķus izņēmumus. 

Šie "zināmiem gadījumiem noteiktie sevišķie izņēmumi" ir nolieguma noliegums un kā tādi atcel 
iepriekšminēto principu, ka pretēji likumiskam aizliegumam izdarīts atsavinājums nav spēkā. Viens no 
šādiem izņēmumiem bija paredzēts pirmskara Civilprocesa nolikuma 1206. pantā, kas paredzēja, ka 
publiskā izsolē pārdotie priekšmeti katrā zinā paliek pircējam, pat tādā gadījumā, ja izrādītos, ka lieta ir 
zagta3. Tā kā pašreiz spēkā esošajā Civilprocesa likumā analoģiskas normas nav, tad, protams, 1077. 
pantā paredzēto sevišķo izņēmumu nevar attiecināt uz izsolē nopirktu lietu, kaut arī pēc loģikas tam tā 
vajadzētu būt. Jebkurā gadījumā 1077. pantā noteiktajiem sevišķajiem izņēmumiem ir jābūt speciāli 
norādītiem likumā un tos nav iespējams tulkot paplašināti. 

Tādēļ, ka atsavinājums nav spēkā, atbilstošais tiesiskais darījums nezaudē savu 
spēku. Šis darījums, ja vien ieguvējam atsavinājuma aizliegums nav bijis zināms, ir 
spēkā, ciktāl tas ir savienojams ar atsavinājuma aizliegumu (1077. p.). Personai, kura 
pārkāpusi atsavinājuma aizliegumu, saglabājas saistība pēc šī darījuma, un, ja šī 
persona atsavināšanas aizlieguma dēl nav spējīga nodot lietu, tad iestājas atbildība 
par saistības pārkāpumu (zaudējumu atlīdzināšanas pienākums). Darījuma spēkā 
esamība atkarīga no saistību tiesību noteikumiem. Tā, piemēram, saskaņā ar definī
ciju pirkums ir līgums, ar ko viena puse apsola otrai par samaksu - norunāto naudas 
summu - atdot zināmu lietu vai tiesību (2002. p.). Tādēļ tā spēkā esamība nav atka
rīga no mērķa sasniegšanas - lietas atdošanas, respektīvi, atsavināšanas. 

Ja abām pusēm vai kaut arī vienīgi pircējam bijis zināms, ka pārdoto lietu nav 
bijis atļauts atsavināt, tad līgums nav spēkā. Bet, ja tas bijis zināms tikai pārdevējam, 
tad līgums paliek spēkā un pārdevējam jāatlīdzina pircējam zaudējumi. Beidzot, ja par 
atsavināšanas aizliegumu nav zinājusi neviena puse, tad līgums nav spēkā (2006. p.). 
Darījums paliek spēkā tikai "ciktāl tas savienojams ar atsavinājuma aizliegumu", 
respektīvi, tā kā aizliegts atsavināt lietu, tad atsavinātājs arī nevar izpildīt saistību. 
Tā kā par tiesiska darījuma priekšmetu var būt tikai iespējama darbība (1413. p.), tad 
visādā ziņā atsavināšanas darījums nevar palikt spēkā tajā daļā, kas satur atsavinātāja 
pienākumu nodot ieguvējam īpašumā lietu, kuru aizliegts atsavināt. Līdz ar to izbei
dzas arī samaksas saistība, kura saskaņā ar atsavināšanas darījumu bijusi paredzēta 
ieguvējam. Ja nauda jau samaksāta, tad ieguvējs to var atprasīt, pamatojoties uz 

1 GrūtupsA. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p . ) . -R. , 1996.-73. Ipp. 
2 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1922//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -

Spriedums nr. 1 1 . - 29.-34. Ipp. 
3 Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. - R., 1933. - 6 1 8 . Ipp. 



2391. p. par netaisnu iedzīvošanos. Atsavinātāja atbildība par lietas attiesāšanu iestā
jas saskaņā ar likumu un tā noteiktos apmēros (1593.-1611. p.). Taču darījumā par 
lietas atsavināšanu var būt arī citi nosacījumi, uz kuriem tad arī attiecas vārdi "ciktāl 
tas ir savienojams ar atsavinājuma aizliegumu", respektīvi, tie paliek spēkā, ja vien 
ieguvējam nav bijis zināms atsavināšanas aizliegums. 

Ja pārdota sveša lieta bez tās īpašnieka ziņas un piekrišanas un abas puses par to 
zinājušas, tad līgums nav spēkā. Ja turpretim pircējs nav zinājis, ka pārdevējam nebija 
tiesības lietu atsavināt, tad viņš var prasīt no tā zaudējumu atlīdzību. Ja to zinājis 
tikai pircējs, tad pārdevējam pret viņu nav nekādu pienākumu. Izņēmums no šā 
noteikuma ir 1065. pantā paredzētie gadījumi, kuros svešas lietas pārdošana ir spēkā 
un tās īpašnieks var vērsties tikai pret pārdevēju (2010. p.). 

Viens no līgumisko atsavināšanas aizliegumu paveidiem ir atsavināšanas aizlie
gumi, kas uzlikti pircējam, pamatojoties uz nomaksas pirkuma līgumu (2069.-2071. p.). 
Pirkuma līgums atzīstams par spēkā neesošu (2071. p.), ja līgumā noteikts, ka pār
devējs var paturēt sev īpašuma tiesību uz pārdoto lietu vai nu tā, ka šī tiesība viņam 
paliek līdz tam laikam, kamēr nav galīgi samaksāta pirkuma maksa, vai arī tā, ka 
īpašuma tiesība pāriet atpakaļ uz viņu, ja pircējs nesamaksā (2069. p.), pie tam 
pārdevējs pierādīs, ka lieta atsavināta trešajai personai.IVispārīgais nosacījums, ka 
līgums par atsavināšanu nav spēkā, ja par spēkā neesamību zinājušas abas puses, 
attiecas arī uz atsavinājuma aizlieguma pārkāpumu nomaksas pirkuma gadījumā. 
Respektīvi, ja pircējs pirms nomaksas pirkuma līgumā paredzētās cenas samak
sāšanas atsavina iegūto lietu trešajai personai, kura par šiem apstākļiem nav zinājusi, 
tad viņa iegūst pilnas īpašuma tiesības, neraugoties uz to, ka atsavinātājam bijis 
uzlikts atsavināšanas aizliegums sakarā ar nomaksas pirkuma līguma noteikumu 
neizpildi. 

Atsavinājumi, kas noslēgti pēc aizlieguma uzlikšanas, pamatojoties uz Civilli
kuma 1077., 1078., 1081. pantu, atzīstami par spēkā neesošiem neatkarīgi no tā, vai 
tie ir vai nav reģistrēti zemesgrāmatā. Ar 1077. panta izteicienu "atsavinājums, kas 
izdarīts pretēji likumiskam aizliegumam, nav spēkā" jāsaprot katra liettiesiska tiesību 
nodibināšana attiecībā uz nekustamu mantu. Līgumi, kuri nav atzīmēti zemesgrā
matās, nav saistoši trešajām personām1. 

Pašam pārdevējam nav tiesību atprasīt pārdoto lietu, atsaucoties uz to, ka atsavi
nājums izdarīts pretēji likumā vai līgumā paredzētam atsavināšanas aizliegumam. 
Šis aizliegums darbojas nevis pārdevēja interesēs, bet gan pretēji viņa interesēm. 
Tādēļ pārdevējam nav tiesību atsaukties uz šādu aizliegumu, piemēram, pret viena 
kreditora prasījumu par atsavināšanas aizlieguma uzlikšanu, ja šāds atsavināšanas 
aizliegums jau pastāv cita kreditora interesēs2. 

' Konrādi F., Valters А. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935.-959. p. komentārs. 

2 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 413. 



Lietošanas tiesības aprobežojumus nosaka vai nu likums, vai tiesas lēmums, vai 
arī privāta griba ar testamentu vai līgumu (1082. р.). 

Lietošanas tiesības aprobežojumi nozīmē, ka īpašniekam jāatturas no zinā
mām lietošanas tiesībām vai arī jāpacieš, ka tās izlieto citi. Dažiem no tiem ir 
publisks raksturs. To izcelsme saistīta ar senām tradīcijām. Tā, piemēram, VLK 
paredzēja īpašu aizliegumu graut vai nojaukt senu līvu cietokšņu un citu celtņu 
atliekas. Tajā pašā laikā tika uzsvērts, ka nav arī pienākuma šīs celtnes atjaunot, ja 
vien tajās nav derīgu telpu. Vispār lietošanas tiesību aprobežojumiem ir pasīvs rak-
sturs. So aprobežojumu saturs ir atturēšanās no noteiktam darbībām, nevis to veikšana. 

Lietošanas tiesības aprobežojumus klasificē atkarībā no intereses, ko tie nodro
šina, - tādi , kas noteikti jebkuras personas (publiskās), un tādi, kas darbojas konkrētas 
personas (privātās), piemēram, kaimiņa interesēs. 

Publiskās interesēs noteiktus lietošanas tiesības aprobežojumus nav iespējams 
grozīt, pamatojoties uz privātu vienošanos. Publisko tiesību normu noteikumus nevar 
grozīt ar servitūtu nodibināšanu.1 

Prasību par šo tiesību aizskārumu var iesniegt jebkurā laikā. To izpildi kontrolē 
valsts vai pašvaldību institūcijas. Taču ari apstrīdēt darbības, kas pārkāpj šādu aprobe
žojumu, var tikai publiskas institūcijas. Privātām personām šāda iespēja pastāv tikai 
tādā gadījumā, ja prasības iesniedzējam izdodas pierādīt savu interesi strīda iznākumā, 
taču tad jau aizskārums noteikti vairs nav vienīgi publisko tiesību aizskārums. 

Speciālos likumos var paredzēt noteikumus par īpašuma lietošanas tiesības apro
bežojumiem, piemēram, par minerālūdeņu avotiem, radiostaciju ierīkošanu un lieto
šanu, gaisa satiksmi, zemes gabaliem gar dzelzceļa līnijām un izrakumiem (1082. p. 
piezīme). Arī tiem ir publisku aprobežojumu raksturs. 

Lietošanas tiesības aprobežojumus mēdz dēvēt arī par "legālajiem servitūtiem"2. 
Legālie servitūti var būt noteikti publiskās vai privātās interesēs. Privātās interesēs no
teiktos aprobežojumus mēdz dēvēt arī par kaimiņu tiesībām3. Pie šiem aprobežojumiem 

' Konrādi F., Valters A. Lielu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935.-996. p. komentārs. 

2 Барон Ю. Система Римского гражданского права. - С.-Петербург, 1908. — Книга III. Вещные 

права. — С. 31. 
3
 Там ж е . - С . 31-33. 



pieder ierīču un ietaišu izbūvēšanas nosacījumi (1088.-1091., 1093.-1095., 1098., 
1099., 1101. р.). Kaimiņu tiesību interesēs nodibinātos lietošanas tiesību aprobežoju
mus var izmainīt, ievērojot privātu gribu, t. i., ar līgumu vai testamentu. To izpilde 
atkarīga no ieinteresētās personas aktivitātes. Prasību par šo tiesību aizskārumu var 
iesniegt prasības noilguma termina robežās. Ja īpašnieks pārkāpj šādu privātās inte
resēs noteiktu aprobežojumu, bet persona, kuras interesēs tas noteikts, necel iebil
dumus, tad faktiski izveidojas īpašuma tiesību aprobežojumam pretējs stāvoklis -
tiesību valdījuma ceļā īpašnieks iegūst iespēju lietot lietu tā, kā to neparedz īpašuma 
tiesības. Tā varētu izveidoties (vai nu uz līguma, vai ieilguma pamata) reālais 
servitūts. 

Saskaņā ar romiešu tiesībām servilūtus varēja iegūt ieilguma ceļā. Ieilguma nosacījumi gan atšķīrās 
no īpašuma iegūšanas nosacījumiem. Servitūtu galvenokārt ieguva vienkārši ilgstošas lietošanas Ceļā 
(diuturnus usus, longa c/iiasi passessio)1. Pretstatā šim nosacījumam VLK bija paredzēts, ka nevienu 
servitūtu nevar iegūt ieilguma ceļā (VLK 1261. pants). Šajā pantā bija piezīme, ka servitūti, kas iegūti 
ieilguma ceļā. pamatojoties uz iepriekš (tas ir, pirms 1864. gada kodifikācijas - ./ . R.) pastāvējušajiem 
likumiem, līdz pašreizējā likuma spēkā stāšanās brīdim saglabā savu spēku arī uz turpmāko laiku. 
Civillikumā VLK 1261. pantam atbilstoša norma nav ietverta. Tajā pašā laikā sadaļā par servitūtu 
nodibināšanu nav paredzēts, ka servitūlus varētu iegūt ar ieilgumu, pie tam nevienā no komentāriem 
nav norādīts, ka servitūtu iegūšana ar likumu ietvertu arī servitūtu iegūšanu ieilguma ceļā. 

Līdztekus likumā tieši noteiktajiem kaimiņu interesēs paredzētajiem ierobežoju
miem pretējiem servitūtiem var nodibināt arī citus, piemēram, par ierīcēm, kas izdala 
nepatīkamus izgarojumus. 

Pēc īpašuma tiesību objektiem izšķir būvju un ēku, ietaišu un apstādījumu, ūdeņu 
un mežu lietošanas tiesības aprobežojumus. 

Būvju un ēku lietošanas tiesības aprobežojumi. Vispārības interesēs noteik
tajiem lietošanas tiesības aprobežojumiem atbilst vesels normu komplekss, piemē
ram, angļu valodas vārdam zoning atbilst Latvijā pastāvošie būvniecības noteikumi 
(1994. gada 6. septembrī Latvijā izdotie MK Teritoriālplānošanas noteikumi)2. Privā
tajiem būvju un ēku lietošanas tiesības aprobežojumiem korespondē ēku reālservitūti. 
Šos aprobežojumus regulē noteikumi par pieminekļu aizsardzību (1083. р.), sabied
risko drošību (1084. р.), būvniecības noteikumi (1085. р.). 

Katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jāuztur sava būve 
tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne 
arī tās lietotājiem. Ja par būvi, kura rada draudus gan apkārtējai videi, gan citiem 
cilvēkiem, pastāv īpašuma tiesības strīds, šie draudi nekavējoties un vēl pirms prāvas 
beigām jānovērš tam, kas šo būvi tajā brīdī valda, ar tiesību vēlāk prasīt izdevumu 
atlīdzību. Ja būves īpašnieks vai valdītājs pretēji attiecīgās varas pieprasījumam 
nenovērš draudošās briesmas, tad atbilstošajai iestādei, ņemot vērā apstākļus, būve 

1 Барон Ю. Система Римского гражданского права. - С.-Петербург, 1908. - Книга III. Вещные 

права. - С. 109. 
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 Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998. gada 24. februāra noteikumu nr. 62 "Noteikumi par 
teritoriju plānojumiem"' spēkā stāšanos 1998. gada 27. februārī Ministru kabineta Teritoriālplānošanas 
noteikumi ir zaudējuši spēku. Savukārt Ministru kabineta 1998. gada 24. februāra noteikumi nr. 62 
"Noteikumi par teritoriju plānojumiem" zaudējuši spēku ar Ministru kabineta 2000. gada 5. decembra 
noteikumu nr. 423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem" spēkā stāšanos 2000. gada 9. decembri. 



jāsaved kārtībā vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka rēķina (1084. р.). Šādas tiesības 
iestājas pēc vairākkārtēja varas iestāžu atgādinājuma.1 

Likums aizliedz būvniecību vai rūpalus, kas var apdraudēt sabiedrisko drošību 
un cilvēku veselību, ietaises, no kurām varētu sagrūt vai bojāties kaimiņam piederoša 
būve. Jebkuram apdraudētajam ir tiesība celt pret to ierunas. Strīdu izšķir tiesa 
(1086.-1087., 1089. р.). 

Daži aprobežojumi attiecas tikai uz tuvākajiem kaimiņiem. Pie tādiem pieder 
noteikumi par dažādām labierīcībām, būvelementiem, logiem. Šiem aprobežojumiem 
atbilst likumā paredzēti reālservitūti. 

Likums aizliedz dažādas ierīces un ietaises izvietot tā, ka tās rada neērtības 
kaimiņiem. Ateju un samazgu bedres un mēslu krātuves drīkst ierīkot ne tuvāk kā 
pusotra metra attālumā no kaimiņam piederošā zemes gabala robežas, krāsnis un 
virtuves nedrīkst ierīkot pie kopēja vai kaimiņam piederoša mūra bez viņa piekri
šanas; skursteņi jāierīko tā, lai dzirksteles nevarētu aizlidot uz kaimiņa zemes gabalu 
(1088. р.). Arī tādā gadījumā, ja samazgu bedre, kas ierīkota tālāk par likumā norā
dīto robežu, izplata kaitīgus izgarojumus un tie sasniedz kaimiņa robežu, kaimiņam 
ir tiesības prasīt, lai īpašnieks izbeidz šādas bedres lietošanu.2 Par prettiesisku rīcību 
jāuzskata jebkura celtniecība, kuras rezultātā ir nodarīts kaitējums kaimiņam. Cietu
šajam šajā gadījumā nav jāpamato apbūvētajā darbības prettiesiskums ar norādi uz 
konkrētu celtniecības normu vai noteikumu, kuru tas pārkāpis. Prettiesiskums izpau
žas jau tajā apstāklī, ka celtniecības rezultātā nodarīts kaitējums.3 

Ja siena vai mūris sašķiebjas vai izliecas uz kaimiņa zemes par piecpadsmit 
centimetriem vai vairāk, tad viņam ir tiesība prasīt, lai to no jauna nostāda taisnā 
līnijā (1090. р.). Atbilstošais pārkaru būves Servituts dod tiesību izveidot savai ēkai 
izbūvi vai piebūvi, kas pārkaras pār kaimiņu zemes gabalu (1181. р.). Ja personai ir 
šāds Servituts, tad viņa var šīs pārkaru būves veidot, ja personai šāda servitūta nav, 
viņai no šādu būvju celtniecības jāatturas. 

Logus uz blakus zemes gabala pusi nedrīkst iebūvēt jaunceltnē, ja tās sienas atrodas 
mazāk nekā četru metru attālumā no robežas, bet pastāvošās ēkās - tikai ar īpašnieka — 
kaimiņa zemesgrāmatās ierakstītu piekrišanu, nodrošinot šiem logiem gaismas ieplūdi 
vismaz 45° leņķī. Izņēmums ir vienīgi Rīgas pilsētas pirmo mūra ēku rajons (1091. р.). 
Atbilstošais gaismas tiesības Servituts (1188. р.) paredz, ka var nodibināt tiesību turēt 
kaimiņa sienā vai mūrī logus vai gaismas caurumus, ietaisīt logus vai gaismas caurumus 
savā sienā vai mūrī cieši pie kaimiņa robežas vai tuvāk pie tās, nekā likumā atļauts 
(1091. р.). Logu esamība kā tāda rada traucējumu kaimiņam, jo dod iespēju novērot 
viņa ikdienas dzīvi un pastāv bažas par varbūtējo priekšmetu izmešanu vai izliešanu. 
Turpretim vārtu pastāvēšana neapgrūtina kaimiņu. Vārtus gan var atvērt un izlietot kā 
līdzekli iekļūšanai kaimiņa zemes gabalā, tomēr kaimiņš vārtu pastāvēšanu robežu mūrī 

1 Konradi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma 111 daļas skaidrojumi. - R.. 
1935. - 982.-984. p. komentārs. 
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nevar uzskatīt par kaitējumu viņa īpašumam, jo iekļūšana viņa gruntsgabalā caur šiem 
vārtiem un ar to saistītais apgrūtinājums eksistē tikai kā varbūtība.1 

Robežsētas jāceļ un jāuztur kaimiņiem kopīgi (1092. р.). Mūri, žogi, dzīvžogi, 
grāvji un ežas, kuri šķir blakus īpašumus, pieder abiem kaimiņiem kopīgi, ja vien 
pēc stāvokļa un pēc redzamajām robežzīmēm nevar būt šaubu, ka tie pieder kādam 
no viņiem vienam pašam (1097. р.). Robežu, mūru, žogu uzturēšanas pienākums ir 
abu kaimiņu kā kopīpašnieku ziņā. Tomēr 1092. pantā paredzētais gadījums ir spe
ciāls noteikums par to, ka, trūkstot speciālai norunai, priekšējā robežsētas puse, kas 
sniedzas līdz ielai, jābūvē un jāizlabo tam īpašniekam, kura ēkas priekšpusei sēta 
piekļaujas no labās puses, bet otra puse - viņa kaimiņam. Šis noteikums attiecas tikai 

paralēla.2 

Robežžogi kalpo, lai nodibinātu precīzas robežas un sadalītu divus zemes gabalus, 
bet nekustamā īpašuma īpašnieks, pamatojoties uz viņam piederošajām īpašuma 
tiesībām, tiesīgs izmantot jebkuru sava īpašuma dalu, acīmredzot viņam ir tiesības 
arī būvēt celtni uz pašas robežas, tikai ievērojot celtniecības noteikumus. Ja šāds 
īpašnieks uz robežas ar kaimiņa zemes gabalu uzbūvēs ugunsdrošu sienu, tad kaimi
ņam nav tiesību prasīt, lai reizē ar šo sienu tiktu saglabāts arī žogs pirms šādas sienas, 
ņemot vērā, ka šādā gadījumā mērķis un interese žoga celtniecībai, kas citos gadīju
mos būtu vērsts uz robežas nodibināšanu, ir sasniegts ar ugunsmūra uzbūvēšanu uz 
robežas. Ja pie tam šādā gadījumā žogs neatrodas uz pašas robežas vai atrodas būv
niecību veikušā īpašnieka daļā, tad viņam, ņemot vērā viņa tiesību ekskluzīvo rak
sturu, ir tiesības prasīt nojaukt žogu vai pārcelt to atbilstoši zemes gabalu robežām. 
Ja žogs iet pa kaimiņa zemi, tad celtniecību veikušajam īpašniekam ir tiesības brīvi 
veikt celtniecību savas zemes robežās, ievērojot celtniecības noteikumus. Kaimiņam 
nav pamata celt iebildumus pret šāda žoga nojaukšanu, kurš atrodas otra kaimiņa 
zemē, pat arī tādā gadījumā, ja viņš šo robežžogu izmantojis savu celtņu atbalstam.3 

Mūris, sētas, dzīvžogi, grāvji un ežas, kuri šķir blakus zemes gabalus, pieder abiem 
kaimiņiem kopīgi (1097. р.). Par šo priekšmetu uzturēšanu kārtībā 1092. pants pa
redz, ka robežsētas jāceļ un jāuztur kaimiņiem kopīgi. Un, ja viņu starpā par to nav 
speciālas norunas, tad priekšējā līdz ielai ejošā sētas puse jāceļ un jāizlabo tam 
namīpašniekam, kura nama priekšpusē sēta piekļaujas no labās puses, bet otra p u s e -
viņa kaimiņam. Labo un kreiso pusi šajā gadījumā nosaka, stāvot uz zemes gabala ar 
seju pret sienu. Par šo normu (VLK 993. p.) Senāts kādā spriedumā izteicies, ka 
likums satur speciālu noteikumu par to, ka, trūkstot sevišķai norunai, robežsētas 
jāuztur šajā pantā noteiktajā kārtībā, pie tam, kā uzsvēris Senāts, tiesu prakse atzinusi, 
ka šis noteikums, kā tas skaidri izriet no panta teksta, attiecas tikai uz robežsētām, 
kas ir vertikāli pret ielu, bet ne uz ielai paralēlām sētām (jo paralēlās sētas nav 

1 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935.-992. p. komentārs. 

2 Turpat. - 993. p. komentārs. 
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uzskatāmas par robežsētām-/. R.). Tulkojot divas saskarīgas normas - 1092. pantu, 
kur minētas robežsētas (VLK 993. p.) un 1907. p., kur minēti mūri, sētas, dzīvžogi, 
grāvji un ežas (VLK 1006. p.), Senāts šajā spriedumā norādījis, ka principiāla atšķirība 
starp šīm divām normām pastāv vienīgi tajā apstāklī, ka vienā gadījumā - 1092. p. (VLK 
993. p.) attiecas uz vertikālām sētām, bet otrā - arī uz mūriem, taču šī atšķirība nav 
jāsaprot tādā nozīmē, ka 1092. p. attiecināms tikai uz sētām, bet 1097. p. - kā uz sētām, 
tā arī uz mūriem. Arī ņemot vērā 1092. p., nav svarīgi, vai uz robežas atrodas koka sēta 
vai mūris, jo robežsētas un mūra uzdevums ir viens un tas pats - šķirt blakus īpašumus. 
Tādēļ 1092. p. pēc analoģijas attiecināms arī uz robežu mūriem. Senāts īpaši uzsvēris, 
ka tamlīdzīgu analoģiju tiesu prakse jau atzinusi, attiecinot VLK 936. (Civillikuma 
1070. pants) pantu, kas runā tikai par kopmūriem, arī uz sētām1. 

Noteikums, ka robežsētas jāceļ un jāuztur kaimiņiem kopīgi, ko paredz 1092. pants, jāsaprot 
tādējādi, ka tad, ja viens no kaimiņiem atsakās to darīt, tad otram kaimiņam ir tiesība uzcelt to sētas 
dalu, kura jāceļ otram kaimiņam, bet kuru tas pretēji likumiskam pienākumam nav uzcēlis, un pēc tam 
pieprasīt attiecīgo izdevumu atlīdzināšanu2. 

Pienākums uzturēt kārtībā robežstigu jāuzskata par imperatīvu, un tādēļ tas nevar būt 
privātas vienošanās vai citas gribas izpausmes (līguma, testamenta u. tml.) priekšmets.3 

Ietaišu un apstādījumu lietošanas tiesības aprobežojumi izpaužas gan kā pienā
kums paciest kādas citas personas, lielākoties - kaimiņa, darbības, gan arī kā pienā
kums atturēties no kādas darbības un izpildīt kādu darbību pēc citas personas prasības. 

īpašniekam jāpacieš, ka persona paņem lietu, kas nejauši nokļuvusi uz viņa 
zemes, vai aiztur viņa lietu, ar kuru nodarīts zaudējums, līdz tā atlīdzināšanai (1093. p.); 
ka uz viņa zemi dabiski notek sniega un lietus ūdeņi vai ka augstāk stāvoša zemes 
gabala īpašnieks novāc dabisku ūdens aizsprostojumu, kas atrodas lejpus tā (1094. p.), 
vai novirza dabiski tekošo ūdeni; ka zemāk stāvoša zemes gabala īpašnieks atjauno 
dabas spēka izpostītu mākslīgu aizsprostu (1095. p.); ka pār kaimiņa ēku noliekušos 
koku kaimiņš nocērt (1098. p.); ka no viņa zemē augoša koka augļus nolasa kaimiņš 
vai nocērt pārkārušos zarus līdz 4,5 m augstumā, ja koks tos izstiepj virs kaimiņa 
zemes (1099. p.). 

Ja lieta nokļuvusi svešā teritorijā īpašnieka vainas dēl un ieiešana šajā teritorijā 
viņam ir aizliegta, tad iespējama tikai lietas vindikācija.4 

Ar dabiski tekošo ūdeni saprot ne tikai lietus un sniega ūdeņus. Šis noteikums 
satur aizliegumu pārgrozīt jebkādu ūdeņu dabisko virzienu par ļaunu kaimiņam. 
Kopīgu upju ūdeņu lietošana zemju appludināšanai vai citiem mērķiem pieļaujama 
tikai tādā apmērā, lai citu kaimiņu zemes gabalu īpašniekiem no tā neceltos zaudē
jumi. Zemes gabala īpašnieks nav spiests pieļaut ūdens tecēšanu no kaimiņa gabala 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta 1932. gada spriedumi//Tieslielu ministrijas vēstneša pielikums. — 
1936. - Spriedums nr. 29. — 35. lpp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1935. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 136. - 96. lpp. 

3 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935.- 1010. p. komentārs. 

4 Turpat. - 996. p. komentārs. 



uz savu, ja par noteces cēloni ir vienīgi mākslīgas ierīces (grāvji u. tml.) abās nekusta
mās lietās. Runa ir par augstāk stāvošā zemes gabala īpašnieku, jo vienīgi attiecībā 
uz vinu var apšaubīt domāto ūdens izlietošanu. Viszemāk stāvošā zemes gabala 
īpašnieks patur tālāk notekošo lietus ūdeni pavisam1. 

Ūdeņu noplūdes kavēšanas aprobežojums attiecas vienīgi uz zemes īpašniekiem, 
pie tam šeit domāti tikai vēlāki dabas notikumu radīti kavēkli. Ja ūdens tecēšana jau 
kopš seniem laikiem ir dabisku aizsprostojumu kavēta, piemēram, kāda ceļā stāvoša 
uzkalniņa dēļ, tad ūdens tecēšana šim kalniņam cauri nav "dabiska" un kalniņa 
norakšana bez īpašnieka piekrišanas nav pieļaujama.2 

īpašniekam jāatturas no noteiktām darbībām ierīkot un iznīcināt kaut ko tādu, 
kas, kaitējot zemāk stāvošam zemes gabalam, novadītu no tā vai uz to ūdeni, novirzot 
tā tecējumu no dabiskā ceļa (1095. р.); novietot bišu saimes satiksmes ceļu tuvumā 
(15 m - laukos, 25 m - pilsētās), izņemot, ja drava iežogota ar pietiekami augstu 
(2 m- laukos, 2,5 m - pilsētās) ciešu sētu vai dzīvžogu (1101. р.). īpašniekam 
jāatlīdzina zaudējums, kas radies sakarā ar viņa lietas nokļūšanu uz kaimiņa zemes 
(1093. р.), jāuztur kopīgi ar kaimiņu mūri, sētas, dzīvžogi, grāvji un ežas (1097. р.); 
jānocērt (ja kaimiņš to pieprasa) koks, kas noliecas pār kaimiņa ēku vai ko vējš 
noliecis pār kaimiņa zemi (1098. р.), vai koka zari 4,5 m augstumā, ja koks tos 
izstiepj virs kaimiņa zemes (1099. р.), jāierīko un jātur tīra līdz vienam metram plata 
robežstiga, kurai jānodrošina redzamība starp divām blakus esošām robežzīmēm 
(1100. р.). Noteikumi par ūdens ierīcību (1094., 1095. p.) piemērojami, ja melio
rācijas vajadzībām izdotie likumi nenosaka citādi (1096. р.). 

Saskaņā ar īpašuma tiesībām īpašnieks var prasīt, lai neviens un nekādā veidā 
neliktu šķēršļus viņa tiesībām lietot zemi un virs tās atrodošos gaisa telpu. Likums 
nedod kaimiņam tiesības pašam nogriezt koka zarus, kas iepletušies virs viņa zemes, 
ņemot vērā, ka nevērīga vai nemākulīga zaru apgriešana var izraisīt koka bojāeju, 
tajā pašā laikā īpašnieks to veiks ar lielāku uzmanību. Ja īpašnieks to nedara, tad zaru 
apgriešanu var veikt kaimiņš, kurš kā atlīdzību par veikto darbu var zarus paturēt sev.3 

Ūdeņu lietošanas tiesibu aprobežojumi. Izšķir publiskos (jūras piekrastes josla, 
CL I pielikumā uzskaitītie ezeri un upes) un privātos ūdeņus (1102. р.). Publisko 
ūdeņu sarakstu var grozīt ar likumu. Zaudējumus, kas šādi nodarīti īpašniekam, 
atlīdzina valsts (1103. р.). Publisko ūdeņu robeža ir piekraste: jūrā - līdz tai vietai, 
kuru sasniedz jūras augstākās bangas (1104. р.); upēs un ezeros - ūdenslīnija normālā 
ūdensstāvoklī (1105. р.). Publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, ciktāl uz tiem nepastāv 
īpašuma tiesības privātai personai. Jūra pieder valstij (1104. р.). 

Ūdeņu lietošanas tiesību aprobežojumi izpaužas kā privāto ūdeņu īpašnieku pie
nākums paciest citai personai piederošās tiesības zvejot vai lietot ūdeni savā saim
niecībā - par labu agrākiem krastu īpašniekiem, kam šīs tiesības piederējušas pirms 

1 Konrādi F., Valters А. Lielu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
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ūdeņu pārvietošanās (1107. р.) vai arī paredzētas līgumā; kopīpašumā esošo ūdeņu 
robežas (1108., 1109. p. Jāņem vērā, ka šajos pantos norādītās kopīpašuma tiesības 
uz ūdeņiem attiecas tikai uz lietošanas tiesībām, un tām nav piemērojami 1067. panta 
noteikumi par kopīpašumu, kur katram kopīpašniekam pieder lietas domājamā dala 
(sk. 5. nodalu).); publisko ūdeņu krasta zemju īpašnieku pienākums paciest ūdens 
lietošanu, nekaitējot sabiedrībai un neaizskarot zemes īpašnieka tiesības (1110. р.); 
kuģošanu (1111. р.); zveju (1113.-1119. р.). īpašnieks nedrīkst piesārņot ūdeņus, 
mērcējot kaņepājus un linus (1119. р.); ierīkot ūdensspēka izmantošanas ietaises, ja 
kaimiņiem var rasties zaudējumi no ūdens aizsprostojumiem vai aizdambējumiem 
(1120.-1121. p.) vai arī tiek kavēta jau pastāvošo ūdensspēka izmantošanas vai citu 
ietaišu lietošana (1122. р.); aizvērt slūžas četras nedēļas pirms un četras pēc vecā 
stila Jāņu (Ar Jāņu dienu šajā gadījumā saprotami Jāņi pēc vecās laika skaitīšanas 
sistēmas, jo slūžu vaļā turēšanas laiks šajā likuma pantā noteikts tieši sakarā ar siena 
pļaujamo laiku, kurš atbilstoši Latvijas ģeogrāfiskajiem apstākļiem ir laikā ap veca
jiem Jāniem un nav mainījies ar jaunā stila ieviešanu.1) dienas (6. jūlija), ja tā apdraud 
kaimiņu pļavas (1123. р.); izmantot ūdensspēka ietaises laikā, kad zivis nērš ikrus 
(1123. р.); ūdeni savai zemei piegādāt no ūdeņiem, kas tek garām vai cauri vina 
robežām, ja ar to kaitē kuģniecībai (1124. р.), vai no ūdeņiem, no kuriem ierīkota 
publiska ūdens piegāde, kā arī no šās piegādes ūdensvadiem bez attiecīgas atļaujas 
(1125. р.), kā arī tik plašos apmēros, ka to dēļ ievērojami pazeminātos ūdens līmenis 
vai arī mainītos upes virziens (1126. р.); apūdeņot zemes no kopējas upes ūdens, ja ar 
to nodarītu otram zaudējumus (1127. р.). 

Tiesība uz ūdeņiem un ūdeņu avotiem saistīta ar zemi, kurā ūdeņi atrodas. Tekošs 
ūdens kā tāds nevar būt par īpašuma tiesību objektu, tādēļ īpašuma tiesība uz upi pēc 
savas būtības nozīmē īpašuma tiesību uz upes gultni un tiesību lietot pašu upi, it īpaši 
zvejas tiesību, un tiesību uz ūdensspēku. 

Attiecībā uz ūdensspēku absolūta tiesība var piederēt tikai noslēgtos ūdeņos, bet attie
cībā uz upi piekrastu īpašnieks, kaut arī izlieto šo spēku, nevar to uzskatīt par viņam 
vienam piederošu mantu. Tiesība uz ūdens izplatījumu satur sevī ne vien īpašnieka tiesību 
to izlietot pēc sava ieskata, bet arī tiesību to nosusināt, kaut arī tādējādi kaitējot kaimiņiem. 
Apstāklis, ka ūdens tvertne, kas atrodas viena zemes gabala īpašnieka valdījumā, sa
vienota (ar grāvi, noteku utt.) ar ūdens izplatījumu, kas pieder vairākiem piekrastes 
valdītājiem, nepadara ūdens tvertni par kopīgu 1108. panta nozīmē un neierobežo īpaš
nieku, kura zeme to ietver, pēc sava ieskata lietot šo ūdens tvertni vienam pašam2. 

No apgrozības izņemti tikai publiskie ūdeņi kā tādi, taču ne jūras un publisko 
upju un ezeru krasti3. 

Upes nav atdalāmas no krastiem, tās ir uzskatāmas par nedalāmu vienību. Par to 
liecina, pirmkārt, tas, ka tādā gadījumā, ja upe atstāj iepriekšējo gultni, tad iepriekšējā 

1 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma 111 daļas skaidrojumi. - R.. 
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gultne kļūst par krasta īpašnieka īpašumu. Tajā pašā laikā upe, kura izveidojusies 
jaunā vietā, kļūst par krasta īpašnieka ieguvumu. Otrkārt, pateicoties divu lietu sa
vienojumam, vienas lietas īpašnieks kļūst zaudētājs, jo vina īpašums pāriet citam. 
No tā izriet, ka abas lietas šāda savienojuma dēļ ir kļuvušas juridiski nedalāmas. Tā tas 
notiek arī upes un krastu gadījumā, kad upe, pametusi iepriekšējo, iegūst jaunu gultni. 

Krasta īpašnieks iegūst arī tiesības uz upes attiecīgo dalu. Taču šajā jautājumā 
pastāv arī citi viedokli1. Ideja par iedomāto līniju, kas atdala divus īpašumus, acīm
redzot ir piešķirt katram piegulošā krasta īpašniekam noteiktu lietisku gabalu kopī
gajos ūdeņos2. 

Likums aizsargā kuģniecības un pludināšanas intereses divējādi. No vienas puses, 
nosaka netraucētu braukšanu pa upēm, no otras, - krastu izlietošanu kuģotāju mēr
ķiem. Tā kā abos gadījumos svarīgākas ir vispārējas satiksmes intereses, nevis atse
višķu privātpersonu tiesības, nevienu no šiem noteikumiem nevar mainīt ar privātu 
rīkojumu, ieilgumu u. tml. Tā, piemēram, nevar ieilguma ceļā atbrīvoties no tauvas 
joslas'. Tomēr pastāv šā noteikuma pārkāpumi4. Tauvas josla precizēta 1995. gada 
12. aprīļa Zvejniecības likuma (Latvijas Vēstnesis. - 1995. - 28. apr. - nr. 66) 9. pantā. 

Tiesība zvejot privātos ūdeņos izriet tieši no īpašuma tiesības uz pašiem ūdeņiem, 
bet šo tiesību var atsavināt atsevišķi no zemes, kurai ūdeņi piekļaujas, un otrādi -
piekrastu zemes var atsavināt bez īpašuma tiesības uz ūdeņiem. 

Piekrastu īpašniekiem piederošā tiesība zvejot publiskās upēs ierobežota zināmā 
platībā. No tā izriet, ka katra darbība, kādu viens īpašnieks izdara tajā upes daļā, kas 
ir vistuvāk īpašnieka zemei, un kura traucē otra īpašnieka tiesību realizēšanu, uzska
tāma par svešas tiesības aizskārumu un uz vispārējā pamata (1063., 1709. p.) uzliek 
traucētājam pienākumu atlīdzināt zaudējumus, kurus viņš izdarījis ar savu darbību5. 

Zemes gabala īpašnieks nezaudē īpašuma tiesības uz tauvas joslu, viņš tikai 
nedrīkst apsēt, apbūvēt un vispār izmantot šo joslu tādā veidā, kas traucē kuģniecību 
vai pludināšanu. Zemes gabala īpašnieks ari ir tiesīgs iegūt pusi no tauvas joslā 
atrastās apslēptās mantas6. 

No noteikumiem par linu un kaņepāju mērcēšanas vietām izriet, ka mērcēšana 
nav izdarāma arī tādos ūdeņos, no kuriem zivis ir gan izzvejotas, bet kuros var tikt no 
jauna ieaudzētas7. 

Dzirnavu ierīkošanai paredzētie privātie īpašuma tiesību aprobežojumi noteikti 
par labu tikai virs dzirnavām esošo zemju īpašniekiem. Vienīgi cietušajiem zemes 
īpašniekiem ir tiesības celt prasības par zaudējuma atlīdzināšanu pret vainīgajiem 

' Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибачтийских съ продолжением 1912-
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' Konrādi F., Valters А. Lielu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935. - 1015. p. komentārs. 

4 Kočane S. Lielupes krastā nelikumīgi ierīko privātu pludmali//Dicna. - 1998.- 13. jūnijs. 
5 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III dalās skaidrojumi. - R.. 

1935.- 1036. p. komentārs. 
h Turpat. - 1037. p. komentārs. 
7 Turpat. - 1044. p. komentārs. 



dzirnavu īpašniekiem1. Normas, kas paredz ūdeņu izmantošanas aprobežojumus, ir 
paredzētas konkrētam gadījumam, tādēļ tās nevar tulkot paplašināti. Kādā strīdā 
prasītājs, atsaucoties uz Civillikuma 1121. un 1122. panta analogiem - VCL 1048. un 
1050. pantu, norādījis, ka tiesa nepareizi esot tulkojusi šos pantus, jo, pēc iesniedzēja 
uzskata, tie attiecoties ne tikai uz tekstā tieši norādīto aprobežojumu, bet gan ar šajos 
tekstos norādīto "aizdambēšanu un aizsprostošanu" esot jāsaprot arī citi šķēršļi, kas 
radītu ūdens plūsmas novirzīšanu no dabiskās gultnes, proti, ne vien ūdenim priekšā 
uzceltus paaugstinājumus, bet arī tam priekšā izrakti padziļinājumi - kanāli. Šādus 
kasatora apsvērumus Senāts atzina par nepamatotiem, norādot, ka minētās normas 
nekad nav iztulkojamas pāri pār to tiešo saturu2. 

Ja upe pieder vairākiem īpašniekiem kopīgi, tad upes lejtecē atrodošos dzirnavu 
īpašniekam ir tiesības prasīt, lai tiktu aizliegta aizsprostojuma ierīkošana upes augš
tecē, cik tālu tas viņu kavē lietot dzirnavas, pie tam par lietošanas kavēkli uzskatāma 
ikkatra dzirnavu dzīšanai vajadzīgā ūdens daudzuma atņemšana lejteces dzirnavām 
augšteces aizsprostojuma dēj neatkarīgi no tā, vai ir pierādīts mantiskais zaudējums 
vai ne. Ne tikai ierīkojot dzirnavas, bet arī izmantojot tās turpmāk, to īpašniekam 
jāievēro kaimiņu intereses, respektīvi, lai viņiem neceltos zaudējumi sakarā ar ūdens 
aizsprostojumu3. Tā kā dzirnavu ierīkošana un ar to savienotā ūdens noteces izman
tošana vienmēr apdraud apkārtējo zemes gabalu īpašniekus, tad likums paredz vairā
kus priekšrakstus viņu aizsargāšanai, neizslēdzot tomēr iespēju grozīt tos ar privātu 
vienošanos. Par likuma noteiktu priekšrakstu nav uzskatāms noteikums, ka pļavu 
atbrīvošanai no uzstādinālā ūdens vajadzības gadījumā dzirnavu slūžas ir jāatstāj 
atvērtas četras nedēļas pirms un četras nedēļas pēc Jāņiem (pēc vecā stila), kaut arī 
šādā gadījumā jāatļauj kaimiņiem vienoties par citādiem noteikumiem, kurus var 
ierakstīt zemesgrāmatā kā servitūtus. Šī noteikuma mērķis nav publiskās intereses 
aizstāvēšana, bet gan kaimiņa aizsargāšana pret zaudējumiem. Tādēļ minēto notei
kumu neizpilde, ko pieļāvis dzirnavu īpašnieks, pati par sevi nenodibina uz likuma 
pamatotu pieņēmumu, ka ar to kaimiņiem faktiski nodarīts zaudējums, un neatbrīvo 
atlīdzības prasītāju no pienākuma pierādīt šādu zaudējumu esamību, arī to, ka zaudē
jumi cēlušies tieši no dzirnavu slūžu neatvēršanas šajā pantā norādītajā laikā. 

Mežu lietošanas tiesību aprobežojumi. Privātu mežu lietošanu aprobežo notei
kumi par mežu aizsardzību un medībām (1128.-1129. p.). Ar jēdzienu "privāts mežs" 
saprot visus mežus, kas nepieder valstij, t. i., arī tādus, kas pieder sabiedriskām 
organizācijām un biedrībām. Privātos mežus piešķir neierobežotā rīcībā to īpaš
niekiem. Šim vispārējam noteikumam ir vairāki izņēmumi, kas saistīti ar mežu sagla
bāšanu. Saskaņā ar to paredzētie aprobežojumi uzskatāmi par speciāliem noteiku
miem attiecībā pret komentējamo vispārīgo normu. 

1 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. — R., 
1935.- 1047. p. komentārs. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1933. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1935. - Spriedums nr. 20. - 24.-25. Ipp. 

3 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma 111 daļas skaidrojumi. - R., 
1935.- 1048. p. komentārs. 



īpašuma iegūšana ir darbības vai notikuma rezultāts. Darbības priekšnotei
kums ir viens vai vairāki juridiski fakti. 

Izšķir atvasināto (aguisitio dehvativa) un sākotnējo (aquisitio originaria) īpašu
ma iegūšanu. Droši vien apgrozībā tikpat liela nozīme ir gan vienam, gan otram 
iegūšanas veidam. Taču, tā kā no jauna iegūtās lietas parasti nepatērē to sākotnējie 
ieguvēji, bet nereti tās nodod tālāk, tad jāpieņem, ka atvasināto īpašuma tiesību 
pielietošanas lauks ir ievērojami plašāks. Bez tam, iegūstot īpašuma tiesības no kāda 
cita, šo tiesību rašanās pamats un apjoms parasti ir ievērojami niansētāks, respektīvi, 
juridisku problēmu šajos gadījumos ir nesalīdzināmi vairāk, tādēļ arī šo iegūšanas 
pamatu analīzei nākas pievērst daudz vairāk uzmanības. 

īpašuma iegūšanas klasifikācijas pamatā ir to juridisko faktu raksturs, uz 
kuriem pamatojoties rodas īpašuma tiesības. Taču vēl svarīgāka nozīme ir nevis 
pašiem īpašuma iegūšanas pamatiem, bet gan rezultātam - sākotnējās īpašuma tiesī
bas nav atkarīgas ne no viena cita. To pierādīšanai pietiek norādīt uz to juridisko 
faktu, kas pamato īpašuma iegūšanu. Turpretim atvasināto īpašuma iegūšanu nevar 
pierādīt tikai ar to, ka īpašums iegūts no citas personas. 

Sākotnējā īpašuma iegūšana parasti notikusi, balstoties uz kādu atsevišķu faktu, 
kura nozīme ir viegli uztverama un apkārtējiem saprotama. Šajā grupā ietilpst īpa
šuma tiesību iegūšanas pamati 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. Izņēmums ir vienīgi īpašuma iegūšana ieilguma 
ceļā, kad sastopamies ar faktu kopumu. 

Atvasināto un sākotnējo īpašuma iegūšanas veidu klasifikācija, kam bija stingrs 
loģisks pamatojums romiešu tiesībās, pakāpeniski šo iekšējo satvaru zaudējusi atbil
stoši tam, kā savu nozīmi zaudējis princips "kur es savu lietu atrodu, tur es to vindi-
cēju", dodot priekšroku apgrozījuma stabilitātei un labticīgā ieguvēja interesēm. 

Sākotnēji īpašuma tiesības iegūst ar piegūšanu (930.-954. p.), uz jaunradītām 
lietām - ievācot augļus (955.-959. p.), kā arī ar pieaugumu (960.-986. p.). Visbei
dzot, īpašuma tiesības iegūst ieilguma ceļā (998.-1031. p.). Šajā gadījumā gan šī 
iegūšana atšķirībā no citiem sākotnējiem iegūšanas veidiem nav ne acīmredzama, ne 
vienkārša. Tā pamatojas uz ideju, ka īpašuma tiesības pāriet uz ieguvēju arī tādā 
gadījumā, ja lietu nodošana nav notikusi iecerētajā veidā, taču nodošanas darījuma 
defektus spēj labot laika tecējums, faktiskais valdījums un ieguvēja labticīgums. Par 



sākotnēju šis iegūšanas veids atzīts tādēļ, ka, ja reiz nodibinātas īpašuma tiesības 
ieilguma ceļā, tad to saturs un apjoms nav atkarīgs no juridiskā priekšteča tiesībām. 
Respektīvi, tāpat kā citos sākotnējo īpašuma tiesību iegūšanas gadījumos, arī šajā 
nav pielietojams princips "nemo ad alium plus iuris transferre potest, quam ipse 
habet" (neviens nevar otram nodot vairāk tiesību, nekā ir viņam pašam - tulk. /. /?.). 

Ar piegūšanu par īpašumu var iegūt tikai bezīpašnieka lietas (930. p.). VLK 
(731. p.) īpaši aizrādīts uz naudas publisku kaisīšanu vai citu lietu publisku izplatī
šanu kā atteikšanos no īpašuma tiesībām uz šīm lietām, un sakarā ar to īpašuma 
tiesības uz šādām lietām iegūst tas, kurš pirmais iegūst tās savā valdījumā. 

Nekustamas bezīpašnieka lietas piekrīt valstij (930. p. piezīme). Šis specifiskais 
īpašuma tiesību iegūšanas pamats ir viens no principiem, kas ieviests Civillikumā, 
bet tā 930. p. analogam - VLK 714. p. šādas piezīmes nav. VLK attiecīga norma 
ieviesta kā 713. p. piezīme 1925. g. 27. oktobrī. Saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu ze
mesgrāmatās" 7. pantu pēc zemes reformas pabeigšanas bezīpašnieka zeme piekrīt 
valstij un ierakstāma zemesgrāmatās uz valsts vārda. 

Valstij piederoša nekustama manta bieži nebija ievesta zemesgrāmatās jau pirms
kara praksē1. Vēl lielāks šādu tiesību īpatsvars ir mūsdienu praksē. 

Nevienam nepiederošas kustamas bezīpašnieka lietas var pāriet jaunā ieguvēja 
īpašumā sagrābšanas (occupatio) ceļā. Šīs lietas kļūst par tās personas īpašumu, kas 
šīs lietas ņem savā varā (paņem rokā, noķer slazdos vai tīklos, pieliek sargu, uzliek 
zīmi u. tml.), tā iegūstot vienlaikus valdījumu (879., 881., 883. p.) un īpašumu. 
Iegūšanas tiesiskais pamats ir tas, ka lieta tās sagrābšanas brīdī nevienam nepieder. 
Par lietas bezīpašnieka stāvokli ieguvējs ne vienmēr var būt pilnīgi pārliecināts. Tā, 
piemēram, pēc lietas izskata un atrašanas vietas grūti spriest, vai iepriekšējais īpaš
nieks to atmetis, atsakoties no tiesībām uz lietu, vai darījis to ārēju apstākļu spiests 
(942. p.), vai arī lietu pazaudējis. Pie šo lietu kategorijas pieder lietas, kuras vai nu 
vēl nav atradušās neviena īpašumā, vai arī no kurām agrākais īpašnieks atteicies 
(941., 1032. p.), nozaudētas lietas, uz kurām nozaudētājs nav pieteicies, kā arī ap
slēpta manta. Pēdējos divos gadījumos atradējs neiegūst īpašuma tiesības, vismaz 
lietas sagrābšanas brīdī noteikti ne. Tāpat īpašuma tiesības nerodas tad, ja slazdos 
iekrīt pieradināts dzīvnieks, bet gan tad, ja notveršanas brīdī dzīvnieks jau zaudējis 
paradumu atgriezties pie iepriekšējā saimnieka (899. p.). 

Par piegūšanas priekšmetu var būt dzīvi bezīpašnieka priekšmeti, it sevišķi meža 
dzīvnieki, kā arī nedzīvas kustamas lietas, kuras vēl nevienam nav piederējušas vai 
kuras to īpašnieks ir atmetis, nozaudējis vai noslēpis, kā arī apslēpta manta. 

Civilie augli ir ienākumi, ko gūst sakarā ar lietas iznomāšanu u. tml. izmantošanu, 
sevišķām tiesiskām attiecībām (855. p.). 

Problēma, kas saistīta ar augļiem, ir to īpašnieka noteikšana, ņemot vērā, ka ar at
dalīšanās brīdi no ražojošās lietas augli gan kļūst par patstāvīgu lietu (856. p.), taču jā
ievēro, ka tie nemēdz būt bezīpašnieka lietas, jo vienmēr nonāk kādas personas īpašumā. 

' Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. - R., 1933. - 552., 553. lpp. 



Tā kā augli ir saistīti ar lietu, tic, kaut arī pārstāj būt galvenā lietas dala ar to 
atdalīšanās brīdi, kļūst par tās personas īpašumu, kas izmanto ražojošo lietu. Tomēr 
šis nosacījums neattiecas uz prettiesisku valdītāju. Atprasot lietu no sveša nelikumīga 
valdījuma, īpašnieks var atprasīt arī visus lietas piederumus, to skaitā augļus (1052.. 
1054., 1056. p.). Taču prasību par augļu atdošanu var iesniegt arī atsevišķi.1 

īpašuma iegūšanas pamats var būt gan ieguvēja darbība (medības, ražošana 
u. tml), gan dabas procesi (augļu ienākšanās, zemes un ūdens pārvietošanās), gan 
arī vairāki notikumi un darbības, ko veic dažādas personas (ieilgums). Visbeidzot, 
saskaņā ar 930. p. piezīmi valsts iegūst īpašuma tiesību, pamatojoties uz faktu, ka 
nekustamā lieta izrādījusies bez īpašnieka, respektīvi, vai nu ar lietas rašanās brīdi, 
vai ar brīdi, kad iepriekšējais īpašnieks savas tiesības zaudējis. Tā kā iegūšana ir 
balstīta uz imperatīvu likuma noteikumu, tad no valsts puses nav nepieciešama ne
kāda gribas izpausme. No tā izriet, ka valsts arī atteikties no īpašuma tiesībām uz 
nekustamu lietu var, tikai nododot tās kādai konkrētai personai. 

Ieguvēja darbība ir īpašuma iegūšanas pamats vienīgi tajā gadījumā, kad ar lietas 
varā ņemšanu tieši saistīts nodoms iegūt to par īpašumu (930. p.). VLK (710., 713. p.) 
vēl īpaši aizrādīts, ka īpašumu var iegūt katrs, kurš spējīgs paust savu gribu, bet tajos 
gadījumos, kad iegūšana izriet no likuma, īpašumu var iegūt arī tā persona, kura 
nespēj paust savu gribu. Pārējos gadījumos griba jāpauž personām, kas aizstāj nespē
jīgas personas gribu, piemēram, nepilngadīgos, garīgi slimos un citas personas un 
tamlīdzīgi. īpašumu saskaņā ar šiem norādījumiem var iegūt arī juridiskas personas 
un pat arī lietu kopības, kurām piešķirts juridiskas personas statuss, piemēram, man
tojuma masa. 

īpašuma iegūšana uz savvaļas dzīvniekiem. Savvaļas dzīvniekus iegūst, ja tos 
noķer vai nogalina (932. p.). Par savvaļas dzīvniekiem neuzskata nomaldījušos māj
dzīvniekus (934. p.) un pieradinātus dzīvniekus (933. p. 3. d.). 

Savvaļas dzīvnieki ir bezsaimnieka manta. Taču šis princips pats par sevi nevar 
kalpot par pamatu prasības noraidījumam par zaudējumiem, kurus radījuši savvaļas 
dzīvnieki, kas atradušies atbildētāja zemē. Tiesai šajā gadījumā jāizskata prasītāja 
norādījumi par atbildētājam piederošām medījuma tiesībām uz dzīvniekiem, kuri 
nodarījuši kaitējumu, ja pie tam medību tiesību ieguvējs ir speciāli piebarojis savvaļas 
dzīvniekus, lai palielinātu to skaitu savā mežā2. 

Savvaļas dzīvnieki, il sevišķi eksotiskie, kā arī saudzējamie, Sarkanajā grāmatā ierakstītie dzīvnieki 
pakāpeniski pārvēršas par kaut ko līdzīgu res extra commercium (no apgrozības izņemtās lielas). 
Daudzās valstīs šo dzīvnieku atrašanās privātpersonu īpašumā atzīta par nepieļaujamu, tādēļ tie tiek 
konfiscēti, neraugoties uz iegūšanas veidu. Saskaņā ar Zvejniecības likuma 4. panta 2. dalu zivis, kas 
izaudzētas un iegūtas specializētās zivkopības un mākslīgās pavairošanas saimniecībās un uzņēmēj
sabiedrībās, pieder attiecīgajām juridiskajām vai fiziskajām personām. Ņemot vērā šā likuma kontekstu, 
kā arī tajā izdarīto atsauci uz Civillikumu, šis noteikums acīmredzot jāsaprot tādējādi, ka īpašuma 
tiesības uz mākslīgi audzētajām zivīm saglabājas līdz tam brīdim, kamēr tās atgriežas dabiskā savvaļas 
stāvokli, kad atbilstoši 933. panta noteikumiem tās atzīstamas atkal par bezīpašnieka dzīvniekiem. 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 385, 386. 
2
 Там ж е . - С . 311. 



Mājas kustoņi nav uzskatāmi par bezīpašnieka kustoņiem pat arī tad, ja tie aizbēg 
vai nomaldās. Tādu kustoņu picguvējs neiegūst īpašuma tiesību uz tiem, tāpat kā uz 
pieradinātiem savvaļas dzīvniekiem (934. p.). Tikai tādā gadījumā, ja saimnieks 
atstājis dzīvnieku vai atteicies no tā, mājdzīvnieks var kļūt par bezsaimnieka mantu. 
Šādi gadījumi iespējami, kad īpašnieks, vēlēdamies tikt vaļā no atbildības par kaitē
jumu, ko dzīvnieks kādam nodarījis, atsakās no tā. Tādā gadījumā jebkura cita per
sona, kas iegūs dzīvnieku valdījumā, vienlaikus uzņemas arī atbildību par nodarīta
jiem zaudējumiem1. 

Plēsīgie zvēri - vilki, lāči, lapsas savukārt nevar tikt uzskatīti par mājdzīvniekiem 
pat tādā gadījumā, ja tie bijuši pieradināti, un uz tiem neattiecas norādījums, ka šādus 
dzīvniekus iegūst pieguvējs. Par to bija īpaši norādīts VLK (721. p.). 

Pieradinātie savvaļas dzīvnieki paliek iepriekšējā valdītāja īpašumā tikmēr, ka
mēr saglabājas paradums atgriezties mājās (899. p.). 

īpašuma tiesības rodas ar bridi, kad noķertais dzīvnieks vairs nevar izkļūt no 
sprosta (slazda, tīkla u. tml.), kaut arī ķeramās ierīces izlicējs nav tuvumā, jo šādi 
noķertus dzīvniekus vairs nevar piegūt cita persona (933. p.). 

Līdztekus Civillikumā lietotajam savvaļas dzīvnieka jēdzienam atbilstoši Medību likumam (Latvijas 
Vēstnesis. - 2003. - nr. 107 (pastāv arī medījamo dzīvnieku jēdziens, ko sīkāk reglamentē Latvijas Re
publikas Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra Medību noteikumi Nr. 760 (Latvijas Vēstnesis. -
2003. - 30. dec. - nr. 183). Šis uzskaitījums gan tikai daļēji sakrīt ar savvaļas dzīvnieku jēdzienu, kurš 
ir plašāks, jo ne tuvu ne visi savvaļas dzīvnieki ietilpst medījamo dzīvnieku kategorijā, un vienlaikus arī 
šaurāks, jo minētie noteikumi medījamo dzīvnieku kategorijā līdztekus 13 medījamo savvaļas dzīvnieku 
sugām ietver ari klaiņojošus suņus un kaķus, ko atļauts medīt visu gadu bez īpašnieka piekrišanas. 

Saskaņā ar šo noteikumu 82. un 83. punktu par atrastiem ievainotiem vai bojāgājušiem medījamiem 
dzīvniekiem to atradējs paziņo Valsts meža dienestam. Valsts meža dienesta amatpersona, pieaicinot 
Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru, nosaka šo dzīvnieku ievainošanas vai bojāejas iemeslus, 
sastāda noteikta parauga aktu un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar medījamo dzīvnieku. Ja 
inspektors nav noteicis ierobežojumus tā izmantošanā, dzīvnieku bez atlīdzības atdod atradējam. 

Saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu medību trofeju piederību nosaka medību vadītājs. Atbilstoši 
Medību likumam medību trofejas ir medījamo dzīvnieku ragi kopā ar galvaskausu (augšžokli vai pieres 
kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas. Saskaņā ar Medību likuma 4. pantu medījamie dzīvnieki klust par 
fizisko vai juridisko personu īpašumu. Turklāt likums neparedz izņēmumu attiecībā uz klaiņojošiem 
suņiem un kaķiem, par kuriem šā likuma izpratnē atzīstami jebkurā gadalaikā medību platībās tālāk par 
200 metriem no apdzīvotām vielām vai dzīvojamām mājām brīvi klejojoši kaķi un suņi bez uzpurņa vai 
reģistrācijas žetona. 

Medību likuma 4. pantam burtiskā nozīmē kā speciālajam likumam dodama priekšroka attiecībā 
pret vispārīgo Civillikuma 934. pantā ietverto normu, kas paredz, ka mājas kustoņi nav uzskatāmi par 
bezīpašnieku kustoņiem pat tad, ja tie aizbēg vai nomaldās. 

Ņemot vērā, ka suņi un kaķi, kaut arī "brīvi klejojoši", var arī nebūt bezsaimnieka manta to nome-
dīšanas brīdī, jāuzskata, ka ar šo brīdi iepriekšējais īpašnieks zaudē īpašuma tiesības uz nogalināto 
mājdzīvnieku un šīs īpašuma tiesības ar visām no tā izrietošām sekām rodas personai, kura klejojošo 
mājdzīvnieku nomedījusi. 

Uz citai personai piederošas zemes pretēji īpašnieka aizliegumam iegūts savvaļas 
dzīvnieks (izņemot bites) pāriet ieguvēja īpašumā. Tomēr zemes īpašniekam rodas 
tiesība uz zaudējumu atlīdzināšanu (935. p.). 
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īpašuma tiesība uz savvaļā dzīvojošām bišu saimēm pieder zemes īpašniekam, 
uz kura zemes saime atrodas (936. р.). Viņam ir tiesība sekot savam spietam arī uz 
svešas zemes, atlīdzinot tās īpašniekam zaudējumus. Spieta īpašnieks zaudē īpašuma 
tiesību uz aizlidojušo spietu, ja viņš tam neseko un 24 stundu laikā pēc spieta nome
šanās nepiesaka savas tiesības personai, kas spietu saņēmusi vai pārzina zemi, uz 
kuras spiets nometies (937. р.). Ja spiets salaižas otra biškopja stropā pie tur esošām 
bitēm, tad spieta īpašnieks zaudē uz to tiesības (938. р.). Prasība par īpašuma tiesību 
uz aizlidojušu spietu noilgst mēneša laikā, skaitot no spietošanas dienas (939. р.). 
Tāpat kā attiecībā uz savvaļas dzīvniekiem, zemes īpašnieks tādā gadījumā, ja ir 
pārkāptas viņam piederošās aizlieguma tiesības, neiegūst īpašuma tiesības uz bišu 
saimi, kas noķerta viņa īpašumos, bet iegūst tikai tiesības uz zaudējumu atlīdzību un 
ķeršanas rīku aizturēšanu1. 

Par augļu īpašnieku kļūst ražojošās lietas īpašnieks (955. p.) vai cita persona, 
kam ir tiesība lietot lietu, no kuras šie augli iegūti (956. р.), kā ari svešas lietas 
prettiesīgs labticīgs valdītājs (959. р.). Pie augļiem pieskaita tikai atdalīšanai un 
speciālai izlietošanai paredzētos lietas ražojumus, nevis tos produktus, kas pavairo 
galveno lietu kā pastāvīgs pieaugums. Šie lietas īstie augli ir galvenās lietas dala tik 
ilgi, kamēr tie nav atdalīti, t. i., kamēr tie sastāda vienīgi pieaugumu. Tādēļ t. s. 
izciršanai paredzēta meža pirkumu uzskata par nākamo kustamu lietu pirkumu, kas 
savienots ar zemes turējuma nodošanu koku ciršanai, tādēļ tas nav koroborējams2. 
Kamēr lietas auglis vēl nav atdalījies no galvenās lietas un tam ir kopīga eksistence 
ar galveno lietu, tas vēl nav uzskatāms par augli, bet gan par galvenās lietas dalu. 
TādēJ par augļu iegūšanu var būt runa tikai no to atdalīšanās brīža. 

Svešas lietas labticīgs valdītājs iegūst tās augļus tajā brīdī, kad tie atdalās no 
galvenās lietas neatkarīgi no tā, kādā veidā tie atdalīti un kas, izņemot īpašnieku, tos 
atdalījis (959. р.). Ja augļu atdalīšanās no galvenās lietas sagadīšanās dēļ notiks ar 
īstā īpašnieka starpniecību, kurš tajā pašā laikā vēl nav kļuvis par lietas valdītāju, tad 
īpašuma tiesības uz viņa atdalītajiem augļiem pāriet viņam, nevis labticīgajam valdī
tājam.3 Ja īpašnieks paziņo par savām tiesībām uz lietu, kas atrodas svešas personas 
labticīgā valdījumā, un šādas tiesības ir tiesas atzītas, tad valdītājam, kaut arī labticī
gam, ir jāatdod kopā ar galveno lietu arī tie augli, kurus viņš ir savācis līdz prasības 
iesniegšanai, bet tikai tādā apjomā, kādā tie saglabājušies. Par patērētajiem vai jau 
atsavinātajiem augļiem nekāda atlīdzība nepienākas. 

Piemērs nr. 1. Prasītāja lūgusi atzīt viņas īpašuma tiesību uz 29 kaudzēm siena, kas bijušas aprakstītas 
par atbildētāja nodokļu parādiem. Šo sienu prasītāja, pēc viņas paskaidrojumiem, atzinusi par savu 
īpašumu tādēļ, ka tas bijis pļauts pļavā, kas viņai piederējusi. Vēlāk prasītāja vairs nav atsaukusies uz 
savu īpašuma tiesību uz pļavu, bet uzskatījusi, ka īpašuma tiesības uz pļavā nopļauto sienu viņai pieder 
tāpēc, ka siena nopļaušanas un ievākšanas laikā pļava atradusies viņas valdīšanā. Prasība noraidīta. 
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Senais atzinis, ka tāds spriedums ir pamatots. Tā kā prasība celta par īpašuma tiesībām uz sienu, tad 
prasītājai bija jāpierāda savas īpašuma tiesības uz sienu. Tā kā viņas pilnvarnieks kasācijas sūdzībā 
vairs neatsaucas uz prasītājas īpašuma tiesībām uz pļavu, no kurām viņa varēlu atvasināt savas īpašuma 
tiesības uz pļavā nopļauto sienu, bet gan uz prasītājas valdījumu pār pļavu kā pamatu viņas īpašuma 
tiesībām uz sienu, tad atzīmējams, ka valdījums pats par sevi ne vienmēr ir pamats valdītāja tiesībām uz 
ražu, kas saņemta no valdījumā esošā objekta. Tikai labticīgs valdītājs iegūst tiesības uz jau ievākto 
ražu. Tādēļ prasītāja šajā gadījumā varētu iegūt tiesības uz ražu tikai tad, ja viņa būtu bijusi labticīga 
valdītāja1. 

Augļa iegūšanai īpašumā ir divi priekšnoteikumi: pirmkārt, augļu rašanās, res
pektīvi, to atdalīšanās no ražojošās lietas, otrkārt, augļu iegūšana okupācijas ceļā, kā 
arī ieejot valdījumā. Abi momenti laika zinā var sakrist, ja augļu ieguvējs pats veicis 
to atdalīšanu no ražojošās lietas. Jāatšķir atdalīšana kā apzināta darbība no atdalīšanas 
kā dabiska procesa. Ar augļu rašanos tos iegūst galvenās lietas īpašnieks un tās 
personas, kuras izmanto ražojošo lietu, pamatojoties uz lietošanas tiesībām, piemē
ram, nomnieks, kā arī galvenās lietas labticīgs valdītājs. Okupācijas ceļā augļus iegūst 
lietotājs, nomnieks un jebkuras personas, kurām ir tiesības lietot galveno lietu2. 

Rūpnieciskos augļus lietotājs iegūst, kad pabeigti to ražošanai vajadzīgie darbi 
(957. р.), bet svešas lietas civilos augļus - no to samaksas termina. Ja civilie augli 
ienāk tekoši katru gadu, bet lietošanas tiesība izbeidzas agrāk, tad tie dalāmi starp 
lietotāju un to, kuram lietojums pāriet, atbilstoši tā apjomam pēdējā gada laikā (958. р.). 
Tam, kurš iesējis sēklu, pieder arī raža no iesēšanas brīža. Tādas tiesības pieder pat 
personai, kura nav nomājusi zemi, bet tikai labticīgi apsējusi to3. Augļa jēdziena 
attiecināšana ari uz t. s. civilajiem augļiem, kas pastāv tikai kā saistības, ir diezgan 
īpatnēja. No šī pieņēmuma izriet, ka ar samaksas termina iestāšanos pat neapmie
rināts prasījums kļūst par kreditora īpašumu4. 

īpašuma iegūšana ar pieaugumu. Pieauguma (accessio) plašāku jēdzienu, ar 
kuru saprot ne tikai ķermenisko lietu pieaugumu, bet arī juridisko attiecību paplaši
nāšanu ar papildu (akcesoro) tiesību pievienojumu, ne VLK5, ne Civillikums neatzīst, 
īpašuma iegūšana pieauguma ceļā ar vienas nekustamas mantas pievienošanu otrai 
rodas tad, ja iepriekšējā stāvokļa pārmaina notikusi dabas procesu rezultātā un galīgi6. 

Pieaugums ar viena zemes gabala pievienošanos otram var rasties, izceļoties 
upes salai, mainot upei gultni un kā pieskalojums (960. р.). 

Sala, kas radusies ezerā vai upē un cieši savienota ar ezera vai upes gultni, pieder 
tam, kam pieder ezers vai upe, vai attiecīgā ezera vai upes dala. Cik liels salas gabals 
pieder katram no privātas upes pretējo piekrastu īpašniekiem, to nosaka līnija, kas 
velkama gareniski pa upes vidu starp abu krastu ūdenslīnijām normālā ūdensstāvoklī. 

' Senāta civilā kasācijas departamenta 1938. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1938. - Spriedums nr. 24. - 27.-28. lpp. 

2 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том 1. - С. 321. 
}
 Konrādi Р., Valters А. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 

1935. — 752. p. komentārs. 
4 Turpat. - 755. p. komentārs. 
5 Turpat. - 759. p. komentārs. 
6 Turpat. 



Ja sala nestiepjas šai līnijai pāri, tad tā visa pieder tuvākā krasta īpašniekiem, bet, ja 
līnija iet pāri salai, tad tā uzskatāma par robežu, kas nosaka pretējo piekrastu īpaš
niekiem piederošās daļas (961. p.)- Salas, kuras veidojušās sabiedriskajos ezeros, 
jāuzskata par res nulli и s (nevienam nepiederoša lieta), bet tādas, kas veidojušās 
privātajos ezeros, jāuzskata par tās personas īpašumu, kurai piederējis ezers vai 
attiecīgā ezera dala1. No tā izriet, ka nevienam nepiederošās salas, kuras veidojušās 
sabiedriskajos ezeros, saskaņā ar 930. p. piezīmi kļūst par valsts īpašumu. 

Par upes vidu likums atzīst līniju, kura ir novilkta pa straumes vidu, mērot no 
pretējiem krastiem, kaut ari ar šo līniju tiek šķērsota sala, respektīvi, šī līnija 
nemainās sakarā ar to, ka upē atrodas sala. Krasta īpašnieks iegūst šādu salu, taču 
šis fakts nerada salas īpašniekam arī tiesības uz zivju ķeršanu tajā upes daļā, kura 
piegul salai2. 

Ja upe atstāj savu agrāko gultni un plūst jaunā virzienā, tad tās atstātā gultne 
pieder tiem, kam pieder zeme gar krastu, atbilstoši tam, cik tālu katra zeme stiepjas 
gar krastu un upes gultnes viduslīniju starp abiem krastiem normālā ūdensstāvoklī. 
Atstātās gultnes īpašniekiem ir tiesība viena gada laikā pēc notikušām pārmainām 
uzsākt darbus uz sava rēķina, lai atjaunotu agrāko stāvokli. Šis noteikums piemēro
jams arī tad, kad upe atgriežas agrākajā gultnē: tās atstātā jaunā gultne pieder tiem, 
kuru zemes tai piekļaujas tādā apmērā, cik tālu šīs zemes stiepjas gar krastu, un 
neatkarīgi no tā, kam šī gultne agrāk piederējusi (962. р.). Atstātā gultne pāriet 
krastmalas īpašnieka valdījumā, sākot ar brīdi, kad gultnes izžūšana beigusies. Nedz 
izžūšanas cēloņi, nedz arī tas, vai ūdenslīmenis krities vai straume novirzījusies, nav 
svarīgi. Līdzīgas tiesības, kādas pastāv krastmalas īpašniekam uz atstāto gultni, kas 
radusies no ūdens novirzīšanas, ir arī upes salu īpašniekiem3. Šo tiesību negroza 
applūdums (963. р.). Ja no upes, izraujot krastu, atdalās jauns atzarojums, kas savā 
tālākajā ceļā atkal savienojas ar galveno upi, tad sala, kura tādā veidā izveidojas no 
šo divu upju apskalojamās zemes, paliek tās agrākajam īpašniekam (964. р.). Krastu 
vai salu pieaugumi, kas radušies, veidojoties pakāpeniskiem zemes pieskalojumiem 
vai dabiski vai mākslīgi pazeminoties ūdenslīmenim, pieder krastu vai salu īpašnie
kiem (965. р.). Pieskalota vai uznesta zeme kļūst par krasta īpašnieka īpašumu tikai 
no tā brīža, kad šī zeme kļūst tikpat augsta kā piegulošā lauka vai zemes gabala dala. 
Jebkura upe sastāv no tekošā ūdens, gultnes un krastiem. Saskaņā ar romiešu tiesību 
avotiem tur, kur beidzas gultne, sākas krasts, taču robeža starp abiem ir ūdenslīmenis 
tā dabiskajā stāvoklī. Tādēļ pie upes gultnes pieder zeme, kuru upe savā parastajā 
gaitā aizsedz, un tikai tā gultnes dala, kura izceļas virs ūdenslīmeņa un kuru ūdens 
vairs neapsedz, kļūst par krastu un palielina krasta platību. Protams, jautājums par 
to, vai pieskalojums beidzies, jāizlemj atbilstoši konkrētajiem faktiem, taču no juri
diskā viedokļa nevar uzskatīt pieskalojumu par pabeigtu, kad paaugstinātā krastam 
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piegulošā gultnes dala, pastāvot parastam ūdenslīmenim, ir ūdens nosegta, kaut arī 
braukšana ar laivu šajā vietā kļuvusi neiespējama un šī dala aizaugusi ar ūdens
augiem1. Atšķirība starp sanesumu un pieskalojumu un to gadījumu, kurš norādīts 
966. p. (proti, zemes gabals, ko straume vai cits dabas spēks atrauj, no vienas zemes 
un pienes otrai, pieder šai zemei tikai no tā laika, kad zemes gabals ar to cieši 
savienojies), izpaužas tajā apstāklī, ka pieskalojuma gadījumā zemes daļas nosēžas 
uz sveša krasta un pievienojas tam pakāpeniski un nemanāmi, šī iemesla dēl arī nav 
iespējams noskaidrot katras atsevišķās zemes dajas izcelsmi. Otrajā gadījumā, t. i., 
CL 966. p. paredzētajā gadījumā, kad vienam krastam pieskalota zeme, kura atrauta 
no cita krasta, ir pilnīgi iespējams noteikt, no kurienes zeme atrauta, un tādēļ atņemt 
nejauši atrautā zemes gabala īpašniekam viņa tiesības būtu netaisnīgi. Upes gultnes 
maiņa nav pielīdzināma CL 966. p. paredzētajam gadījumam un citām dabas parā
dībām, kuru rezultātā zemes gabals tiek atrauts vienā vietā un pievienots citā. Tādēļ 
var uzskatīt par nelikumīgu tādu tiesas spriedumu, kas noraida prasītāja prasību pēc 
zemes, kura ir izvietota starp jauno un veco upes gultni, ja šīs tiesības pamatojas 
vienīgi uz prasījumu, kas balstās uz upes iepriekšējo robežu2. 

Tiesības uz zaudējumu atlīdzību nav CL 962. un 965. pantā norādītos gadī
jumos. Turpretim CL 966. pantā paredzētajā gadījumā pēc tam, kad starp norauto 
zemes gabalu un svešo zemi nodibinājies ciešs savienojums, agrākajam īpašniekam 
divu gadu laikā ir tiesība prasīt no jaunā īpašnieka atlīdzību tādā apmērā, kādā 
jaunais īpašnieks ar šo pieaugumu iedzīvojies (967. p.). Tiesības uz atlīdzību zūd, 
tiklīdz jaunais īpašnieks ieilguma iestāšanās rezultātā iegūst jaunu valdījuma pa
matu, kas paralizē iepriekšējā īpašnieka tiesības uz atlīdzību. Kamēr nav nodibi
nājusies tieša saikne starp atrauto zemes gabalu un to zemes gabalu, kuram tā 
pievienojusies, iepriekšējam īpašniekam ir tiesības iegūt un atprasīt atrauto zemes 
gabalu3. 

Uz zemes uzcelta ēka kļūst par zemes sastāvdaļu no brīža, kad būvmateriāli 
savienoti ar zemi (968. p.). 

Ja zemes īpašnieks un apbūvētājs nav viena un tā pati persona, tad apbūvētājs 
savas īpašuma tiesības uz izlietotajiem materiāliem zaudē par labu zemes īpašniekam 
līdz brīdim, kamēr materiāli atkal atdalīti no zemes. Speciālos likumos paredzēti 
daudzi izņēmumi no šī principa. 

Jebkuram apbūvētajam ir tiesības materiālus novākt, ja to var izdarīt, nekaitējot 
zemei (867. p.). Prasījums par materiālu vērtību var būt labticīgam apbūvētajam, ja 
ēkas būve atzīstama par derīgajiem izdevumiem (867. p.). 

Prasījums par materiālu vērtību var būt arī launticīgam apbūvētajam, ja ēka ietilpst nepieciešamos 
izdevumos (865. p.). Taču gadījumi, kad ēka var ietilpt nepieciešamos izdevumos, sastopami samērā 
reti. Tā. piemēram, noteikumos par lietojuma servitūtu atrodam, ka ēkas lietotājs var ari izdarīt lajā 
dažādus uzlabojumus, ja vien ēka gan visumā, gan pa dalām pēc sava veida un pirmējā rakstura paliek 
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tāda pati, kā bijusi. Tādēļ šiem uzlabojumiem jāaprobežojas vienīgi ar esošā stāvokļa saglabāšanu un 
tādiem izdailojumiem, kas nekļūst par pašas ēkas dalu un ko arvien var no tās atkal atdalīt (1209. p.). 
Turpretim, ja lietotājs uz viņam kalpojošās zemes uzcel kādu ēku, tad pēc lietojuma izbeigšanās ne viņš, 
ne viņa mantinieki nevar to nojaukt, ja vien lietotājs nav noteikti sev pielīdzis tādu tiesību (1210. p.). 
Tiesa, likums nepaskaidro, vai lietotājam šādā gadījumā ir tiesības prasīt ēkas vērtības atlīdzināšanu. 
Tomēr, spriežot pēc šīs normas jēgas un mērķa (ideoloģiskais tulkojums) kontekstā ar citiem noteiku
miem par lietojuma servilūtu, piemēram, par to, ka pat esošās ēkas lietotājam nav jāatjauno, ja tās 
sabrūk aiz vecuma (1215. p.), jaunu ēku celtniecība pati par sevi nevar tikt kvalificēta kā nepieciešamie 
izdevumi. Par tādiem var uzskatīt izdevumus, kas radušies, labojot jau pastāvošās ēkas. Arī tādā gadī
jumā, ja lietotājs nepieciešamiem uzlabojumiem izdevis vairāk par lietojuma vērtību, viņš var prasīt, lai 
viņam atmaksā summu, kas pārsniedz vērtību (1214. p.). Bez tam lauku nekustamā īpašuma lietotājs 
var izdarīt lajā visādus uzlabojumus, ja vien ar to nemainās tā raksturs un nesamazinās tā uzdevumam 
atbilstošais ienākums. Ievērojot šo nosacījumu, lietotājs var ierīkot arī jaunas ietaises un atvērt jaunus 
ienākuma avotus, palīgražošanas nozares u. tml. (1208. p.). 

īpašuma tiesību iegūšana uz jaunuzceltām ēkām notiek celtniecības pabeigšanas 
brīdī, nevis tad, kad ēkas ierakstītas zemesgrāmatās. Šajā gadījumā norisinās kaut 
kas līdzīgs pieauguma procesam - priekšmeti (ēkas, koki), kuri pievienojas nekus
tamam īpašumam, kļūst nekustamā īpašuma sastāvdaļas no šī savienošanas brīža un 
kā tādi nevar vairs būt citas kā tikai tās personas īpašumā, kurai pieder galvenā lieta. 
Pat ja ēka uzcelta uz svešas zemes, pie tam to skaidri apzinoties, apbūvētājs zaudē 
īpašuma tiesību uz celtniecības materiāliem, kas pāriet zemes īpašnieka īpašumā. 
Šādam iegūšanas veidam ir patstāvīga nozīme neatkarīgi no ieraksta zemesgrāmatā. 

Persona ir tiesīga saņemt atpakaļ izdarītos nepieciešamos izdevumus, ja veikusi 
celtniecību uz svešas zemes, neatkarīgi no tā, vai viņa atrodas nomas attiecībās ar 
zemes īpašnieku vai ne un vai bijusi labticīgs valdītājs1. Šāds secinājums izriet no 
noteikuma, ka nepieciešamie izdevumi atlīdzināmi katram, kas tos taisījis, izņemot 
personu, kas lietu ieguvusi noziedzīgā ceļā (866. p.). 

īpašuma aizturēšana līdz celtniecības izdevumu atlīdzināšanai iespējama tikai 
tam, kas uzcēlis ēku uz svešas zemes aiz atvainojamas maldības. Atvainojama mal-
dība jeb labticīgums izpaužas ne tāpēc, ka apbūvētājs nezināja, ka zeme, uz kuras 
viņš veicis celtniecību, pieder citam, bet tāpēc, ka viņš uzskatīja, ka viņam ir tiesības 
veikt celtniecību un celtniecības veikšanas pamats ir pilnīgi pietiekams2. 

Tā kā labticīgs apbūvētājs var, kad no viņa pieprasa šo zemi lās īpašnieks, neizpildīt šo prasījumu 
līdz tam laikam, kamēr nesaņem atlīdzību par savu ēku (970. p.), tad, ja zemes īpašnieks atsakās šādu 
atlīdzību maksāt, bet apbūvētājs nevar to piedzīt no zemes īpašnieka tiesas ceļā, jo zemes īpašniekam 
nav pienākums atlīdzināt otrai personai izdevumus par zemes apbūvēšanu, tad apbūvētajā tiesības uz 
ēku iegūst pastāvīgu raksturu. Par šo tiesību raksturu nav noteikta skaidrojuma likumā, jo Civillikums 
atšķirībā no VLK neparedz īpašumtiesīgu lietojumu (dominium utile). Visādā ziņā šīs tiesības pašas par 
sevi neizbeidz zemes īpašnieka tiesības uz zemi, kaul arī faktiski paralizē viņa iespēju šo zemes īpašumu 
valdīt un izlielot. Tajā pašā laikā arī apbūvētajam nav tādu tiesību, kādas paredzētas speciālajos izņē
mumos attiecībā uz ēkām, kas noteikti likumos par zemes reformu un denacionalizāciju. Viņam nav 
pirmpirkuma liesību uz zemi gadījumos, kad zemes īpašnieks nolēmis šo zemi pārdot (izņemot likuma 
*'Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lielu tiesību 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-
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daļas spēkā stāšanās laiku un kārtibu" 14. p. paredzēto gadījumu). Tā kā pirmpirkuma tiesības nav 
prezumējamas vai arī atvasināmas no likuma vai tiesību analoģijas, tās rodas tikai tad, ja speciāli 
atrunātas likumā vai līgumā. 

Kādā no saviem agrākajiem darbiem autors paudis viedokli1, ka labticīgais apbūvētājs, kuram ir 
tiesības neizdot apbūvēto zemi tās īpašniekam līdz brīdim, kad saņemta samaksa par apbūvi, var ne vien 
paturēt šo zemi savā valdījumā neierobežoti ilgi, bet arī panākt šo savu tiesību ierakstīšanu zemes
grāmatās tiesas cclā, ja vienošanos panākt neizdodas, respektīvi, zemes īpašnieks nepiekrīt nedz zemes 
īpašuma tiesību nodošanai apbūvētajam, nedz arī kompensācijas izmaksai par izdevumiem, kādi bijuši 
labticīgajam apbūvētajam. Līdz pat šim brīdim šis viedoklis nav nedz apgāzts, nedz apstiprināts tiesu 
praksē. Neraugoties uz to, ka šo viedokli atzinuši citi autori2, tas neatbilst Civillikuma jēgai. Labticīgā 
apbūvētajā tiesībām neizdot zemi tās īpašniekam līdz atlīdzības saņemšanai ir ne tik daudz liettiesisks, 
cik saistību tiesību raksturs. Tādēļ, kaut arī šīs tiesiskās attiecības var turpināties neierobežoti ilgi, tās 
nevar pašas no sevis pārvērsties par liettiesiskām. Kaut arī uz apbūvēšanas brīdi apbūvētajam var 
pastāvēt ne tikai labticīgs valdījums uz apbūvēto zemi, bet arī ieguvēja tituls (tā, piemēram, ja apbūvētājs 
ieguvis zemi darījuma rezultātā, bet kļūdainu zemes mērījumu rezultātā veicis apbūvi nevis uz iegūtās, 
bet blakus esošās zemes), šis tituls nevar atliekties uz svešu zemi, jo nevarētu pārnest īpašuma tiesības. 
Piedevām vēl labticīgā apbūvētajā valdījums kļūst launticīgs tajā brīdī, kad apbūvētājs uzzina par to, ka 
nav apbūvētās zemes īpašnieks, bet valdījums izbeidzas ar brīdi, kad viņš pieprasa atlīdzību no zemes 
īpašnieka, tādējādi atzīstot par zemes īpašnieku citu personu, bet sevi - par turētāju. Pamatojoties uz 
šādi iegūtu turējumu, protams, nevar iegūt īpašumu ieilguma ceļā ne tikai tādēļ, ka trūkst ieguvēja 
titula, bet arī tādēl, ka tas nav valdījums. Ir pamats uzskatīt, ka zemesgrāmatā kā apgrūtinājumu var 
ierakstīt pašu atlīdzības prasījumu par labu apbūvētajam, radot hipotēku uz likuma pamata. Taču šāds 
precedents būtu bīstams no tāda viedokļa, ka apdraud pārējo hipotekāro ķīlas turētāju tiesības un tādējādi 
grauj reālo kredītu. Kaut gan prasījums neizbeidzas ari zemes īpašuma tiesību maiņas gadījumā, tam 
zināmā mērā piemīt liettiesisks raksturs. Šī pazīme vien nedod pietiekamu pamatu atzīt pieņēmumu, ka 
šādā ceļā var rasties pastāvīga tiesība uz uzcelto ēku. 

Saskaņā ar šo uzskatu iniciatīva celt prasību var nākt tikai no zemes īpašnieka puses - piešķirt 
viņam zemi ar visiem piederumiem, tajā skaitā ar ēkām. kas uzbūvētas aiz atvainojamas maldības. 
Savukārt celtniecību veikušais var iesniegt iebildumu par celtniecības izdevumu atlīdzināšanu viņam 
pirms prasības apmierināšanas. Ja celtniecību veikušais nav izmantojis savas iebilduma tiesības līdz 
prasības apmierināšanai, tad pēc tās apmierināšanas viņš savas tiesības uz celtniecības izdevumu atlīdzi
nāšanu zaudē. Šis slēdziens dibināts uz procesuāliem apsvērumiem, proti, pieņemot, ka celtniecību 
veikušajam saglabājas prasījums par viņa izdarīto izdevumu atlīdzināšanu vēl ari pēc tam, kad stājies 
spēkā spriedums, ar kuru zemes īpašniekam piespriesta zeme ar visiem piederumiem, nāktos samieri
nāties ar to, ka vēlākais spriedums, kas paredzētu celtniecības izdevumu atlīdzināšanu, grozitu iepriek
šējo spriedumu par zemes piespriešanu īpašniekam.3 

Apbūvētājs, kas uzcēlis ēku uz svešas zemes aiz atvainojamas maldības, var prasīt 
atlīdzību vienīgi par tām ēkām, kas pieskaitāmas pie nepieciešamiem izdevumiem. 

Ja apbūvētājs atrodas ar zemes īpašnieku tiesiskā attiecībā kā lietotājs, nomnieks 
u. tml., tad piemērojami šai attiecībai paredzētie noteikumi. Parasti šādos gadījumos 
uz apbūvi nerodas patstāvīgas īpašuma tiesības, ja vien par to nav īpašas atrunas. Ja 
turpretim šāda atruna eksistē, tad tāds līgums uzskatāms vienlaikus par apbūvētās 
zemes vai tās daļas atsavināšanas darījumu. 

Ja zemes īpašnieks apbūvei izlietojis svešus materiālus, tad tie kļūst par vina īpa
šumu. Materiālu agrākajam īpašniekam ir prasījums par izlietoto materiālu vērtības 

1 Rozenfelds./. Lietu tiesības. - R., 1994.-44 . Ipp. 
2 GrūtupsA. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p . ) . - R . , 1996.-48. Ipp. 
3 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 329. 



vai arī par visu zaudējumu atlīdzību atkarība no tā, vai apbuvetajs svešo materiālu 
izlietojis labticīgi vai launticīgi (971. p.). 

Piemērs nr. 2. Kādā strīdā Jānis K. pieprasīja un tiesa apmierināja viņa vindikācijas prasibu par būv
materiālu (ķieģeļu ar JK apzīmējumu) un kokmateriālu atdošanu viņam, pamatojoties uz to, kāšos materiā
lus, prasītājam aizbraucot uz Krieviju, vācu karaspēks aizvedis un izlietojis. Pēc tiesas atzinuma, tic mate
riāli, kurus vācu karaspēks aizveda un kuri uz prasības iesniegšanas brīdi vairs neatrodas ēkās, bet ir no ēkām 
jau atdalīti materiāli un tātad nav vairs uzskatāmi par bijušās galvenās mantas dalām, var būt par vindikācijas 
prasības priekšmetu un to vērtība ir piedzenama no atbildētājām, kuras minētos materiālus pārdevušas'. 

īpašuma iegūšana ar sēšanu un stādīšanu. Koki un citi augi, kas pārstādīti svešā 
zemē, pieder tās īpašniekam no tā laika, kad tie laiduši šajā zemē saknes. Arī pēc tam, 
kad tos atkal atdala no zemes, tie paliek tam, kam pieder zeme (973. p.). Meža īpašnieks 
var piešķirt meža ciršanas tiesības vai nu pilnībā, vai arī noteiktās robežās savam 
nomniekam, vai arī rezervēt šīs tiesības sev, kā arī, visbeidzot, nodibināt pilnīgu vai 
daļēju meža neaizskaramību. Nav nekādas nozīmes spriest par to, kurš ir izaudzējis 
mežu, lemjot jautājumu par rīcību ar šo mežu, ņemot vērā, ka mežs kā zemes neatrau
jama dala, uz kuras tas aug, vienmēr atzīstams par zemes īpašnieka īpašumu. Tas 
apstāklis, ka cita persona iestādījusi un izaudzējusi šo mežu, nedod šai personai nekādas 
tiesības rīkoties ar mežu, izņēmums ir vienīgi īpašnieka atļauja2. Kaut arī koki, kas vēl 
nav atdalīti no zemes, uzskatāmi par tās dalu, tie ir organiski zemes veidojumi, kas pēc 
zināma brieduma sasniegšanas var apmierināt cilvēka vajadzības kā kustamas lietas, 
un, pateicoties atdalīšanai no zemes, kļūst par patstāvīgām lietām. Vienīgi tas apstāklis, 
ka šie koki vēl joprojām aug zemē, nav šķērslis, lai Šos kokus atsavinātu kā patstāvīgas, 
kustamas lietas tā, it kā tās jau būtu atdalījušās no zemes. Pietiek, lai pārdošanas 
darījumā būtu noteikts, ka šie koki jāatdala no zemes, vienalga, vai to veic pārdevējs 
vai pircējs. Malkas pārdošana ciršanai nav uzskatāma par nekustamas lietas pārdošanu, 
drīzāk par kustamas lietas pārdošanu, kura vēl neeksistē3. 

Izsētā sēkla ir tā īpašums, kam pieder ar to apsētā zeme (976. p.). Ja sēšanu vai 
stādīšanu izdara zemes īpašnieks, tad viņam jāatlīdzina svešo sēklu vai augu vērtība, 
bet, ja viņš rīkojies launticīgi, tad arī visi pārējie zaudējumi (977. p.), ja sēšanu vai 
stādīšanu labticīgi izdara persona, kura nav apsētās zemes īpašnieks, tad viņa var 
prasīt no zemes īpašnieka nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzību (978. p.). 

Koks, kas aug uz vairāku zemju robežas, pieder kopīgi tiem kaimiņiem, no kuru 
zemes tas izaug, atbilstoši tam, kādā attālumā tas atrodas no kaimiņa zemes vai 
izstiepj savus zarus virs tās. Ja, atdalot tādu koku no zemes, nav iespējams noteikt tā 
dalu piederību, tad tas pieder visiem līdzīpašniekiem vienādās domājamās dalās 
(974. p.). Kaimiņam nav tiesības nocirst uz otra zemes gabala augošā koka saknes, 
kaut arī tās stieptos viņa īpašumā, bet ir tiesības prasīt no koka īpašnieka šādu zemei 
nodarīto zaudējumu atlīdzību (975. p.). 

' Senāta civilā kasācijas departamenta 1929. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1937. - Spriedums nr. 128. - 116.-117. lpp. 
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Šajā pantā izmantotais pirmavots skan šādi: "Ja koks laidis savas saknes kaimiņa zemē, tad pēdējam 
nav tiesību tās pārcirst, taču viņam ir tiesības prasīt tiesā, lai otram nebūtu tiesību pieļaut, lai saknes 
stiepjas kaimiņa gabalā, līdzīgi tam, kā viņam nav piešķirtas tiesības pārvietot pāri kaimiņa robežai 
balki vai jumtu.*' V. Bukovskis no šī avota izdarījis secinājumu, kāpēc savas iniciatīvas kaimiņš nedrīkst 
cirst šāda uz robežas augoša koka saknes, bet viņam ir tiesības prasīt liesas ceļā, lai šādu ciršanu veic 
kaimiņš. Šāds princips atbilst īpašuma neaizskaramības principam.1 

īpašuma iegūšana ar kustamu lietu savienošanu vai pārstrādi ir īpašuma 
iegūšana uz jaunu lietu t. s. specifikācijas (specificatio) ceļā. 

Noteikumi par specificatio piemērojami tikai tādos gadījumos, ja lietu savienojums 
vai pārstrāde ir neatgriezeniska, t. i., lietas praktiski nav iespējams atdalīt, kaut arī 
teorētiski tas varbūt ir iespējams, piemēram, dažādu labības škirnu sabērŠana, u. tml. Ir 
nepieciešams, lai atdalīšana būtu ne tikai teorētiski domājama, bet arī faktiski iespē
jama. Sajaukta labība ir tikpat neatšķirama kā sajaukti šķidrumi2. Turpretim, ja savie
notās vielas var atkal atdalīt, izmantojot ķīmiskus procesus (rektifikāciju, metālu kausē
šanu u. tml.), tad šāds savienojums nerada izmaiņas īpašuma tiesībās. Iepriekšējo 
stāvokli atjauno uz tās personas rēķina, kas lietas savienojusi (981. p.). 

Noteikumi par specificatio piemērojami tikai tādos gadījumos, ja pārstrāde noti
kusi, pārstrādātājam (specifikatoram) labticīgi maldoties par lietas piederību. Tie nav 
piemērojami tādā gadījumā, ja specifikators pārstrādā izejvielu pēc līguma ar izej
vielas īpašnieku3. 

Jautājums par to, kuru atzīt par īpašnieku lietas savienošanas gadījumā starplaikā 
starp savienojumu un brīdi, kad jānosaka, kurš ir iepriekšējais īpašnieks, likumā nav 
noregulēts. Tā kā iepriekšējā lieta, kura tagad savienota ar citu, kā patstāvīgā lieta 
pārstājusi eksistēt, t. i., saskaņā ar burtisko likuma tekstu, cietušais iepriekšējais 
īpašnieks var vai nu prasīt šo savu īpašumu jaunā veidā, t. i., kā modificētu lietu, vai 
arī atstāt to visu vainīgajam, tad jāatzīst par pareizāku, ka īpašuma tiesības uz savie
noto lietu pieder tam, kurš lietas savienojis vai sajaucis4. 

Likumā paredzēto attiecību var grozīt vienošanās ceļā. Atšķirības izriet arī no tā, 
vai savienotas neatvietojamas (980.-982. p.) vai sugas (983.-984. p.) lietas, vai pār
veidojumiem ir māksliniecisks vai amatniecisks raksturs (985. p.) vai ne (980.— 
984. p.). Šajos gadījumos likums atkāpjas no noteikumiem par piederumiem (accessio). 
Jautājumu risina, nevis ņemot vērā īpašuma tiesības uz galveno lietu, bet gan mate
riāla augstāku vai zemāku vērtību. Rezultāts parasti ir tāds, ka iegūst nevis īpašuma 
tiesības, bet gan personisku prasību, pie tam labticīgums vai launticīgums tās per
sonas rīcībā, kura savienojusi lietas vai pārveidojusi tās, iegūst īpašu nozīmP. 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибачтийских съ продолжением 1912-
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1935. - 791. p. komentārs. 
3 Turpat. - 7 9 1 . p. komentārs. 
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Nejauša vai pēc vienošanās veikta savienojuma rezultātā radusies lieta pieder 
savienoto lietu īpašniekiem kopīgi. Katras domājamās daļas lielums atbilst viņam 
piederējušās pievienotās lietas vērtībai (980. p.). 

Ja savienošana vai svešu materiālu apstrāde notiek pret īpašnieka gribu, tad 
īpašuma tiesība rodas vai nu pārstrādātājam, vai ari pārstrādāto materiālu īpašniekam, 
vai pēc pārstrādāto materiālu īpašnieka izvēles - pārstrādātājam. 

īpašuma tiesības rodas pārstrādātājam, ja viņš veicis lietu savienošanu labticīgi, 
pie tam vēl nepieciešams viens no diviem šādiem nosacījumiem: vai nu pārstrādātāja 
pievienotais materiāls ir acīmredzami vērtīgāks par svešo, vai arī, mākslinieciski vai 
amatnieciski apstrādājot svešu materiālu, izgatavota tāda jauna lieta, kuras sastāvā 
tai izlietotie materiāli zaudējuši savu agrāko formu un ieguvuši jaunu veidu. 

īpašuma tiesības saglabājas pārstrādātā materiāla īpašniekam, ja iepriekš minētās 
pazīmes iztrūkst. 

īpašuma tiesības zaudējušai personai ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību. Jaunra
dītās lietas īpašniekam ir pienākums atlīdzināt tai personai, kura pārstrādāšanas 
rezultātā zaudējusi īpašuma tiesības. 

Atlīdzības apjoms, ko tiesīgs saņemt labticīgais pārstrādātājs, ir dažāds atkarībā 
no tā, vai pievienotā lieta (uz kuru īpašuma tiesības iepriekšējais īpašnieks zaudējis) 
ir acīmredzami vērtīgāka par to, kurai tā pievienota, - tādā gadījumā labticīgais 
pārstrādātājs var pieprasīt augstāko cenu, kāda pievienotajai lietai bijusi savienošanas 
laikā. Pārējos gadījumos labticīgais pārstrādātājs var saņemt parasto cenu. Papildus 
atlīdzībai par pievienoto lietu var pieprasīt arī atlīdzību par pārstrādei izlietoto darbu. 

Pārstrādāto materiālu īpašniekam, ja viņš īpašuma tiesības zaudē vai pēc brīvas 
izvēles atsakās no tām par labu pārstrādātājam, ir tiesības pieprasīt augstāko cenu, 
kāda pārstrādātajai lietai bijusi, no tās dienas, kad tā paņemta, līdz tai dienai, kad šo 
atlīdzību piespriež, kā ari visu zaudējumu atlīdzību. 

Ja kāds savienojis vai apstrādājis vairākām personām piederošu materiālu, tad, ja 
izvēles tiesības piekrīt pārstrādāto materiālu īpašniekam, jautājums izšķirams ar balsu 
vairākumu atbilstoši katram no viņiem piederējušo materiālu daudzumam vai, ja tas 
nav iespējams, ar lozi (986. p.). 

Nozaudēta ir tāda lieta, par kuru īpašnieks nezina, kur to meklēt (943. p.). Lietas, 
ko īpašnieks izlaiž no savas varas ārēju apstākļu spiests, nav atzīstamas par atmestām 
(942. p.). 

Nepieciešama īpašnieka apzina, ka viņš nespēj lietu atrast, un tādel lieta, kuras 
pazaudēšanu saimnieks neapzinās, nevar tikt uzskatīta par pazaudētu. 

Ar publikāciju lietas īpašnieks tiek informēts neatkarīgi no tā, vai viņš apzinās 
lietas pazaudēšanu vai ne. Tomēr svarīgāka ir atradēja apziņa. Tādēļ šī pazīme uzska
tāma par izšķirošo1. 

Ar nozaudētu lietu jāsaprot arī jebkura lieta jebkurā vietā, ja īpašnieks nespēj to 
atrast. Atrašanās vieta nereti norāda uz īpašnieku vai personu, kura varētu zināt 

1 Erdmann C. System des Privutrechts der Ostsceprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachen
r e c h t . - R i g a : Kymmel's Verlag, 1 8 9 1 . - S . 146. 



īpašnieku (nama saimnieks vai persona, kura uzrauga iestādi). Tā, piemēram, ja 
pazaudēts maciņš, kuru pasažieris aizmirsis tramvajā, un, iespējams, nozaudētājs bijis 
pārliecināts, ka pazaudējis lietu nevis tramvajā, bet taksometrā, tiesības uz atradēja 
algu šajā gadījumā ir arī konduktoram, jo pazaudējušajam nekādā zinā nevar būt 
pārliecība, ka tieši konduktors pazaudēto maciņu tramvajā arī atradīs, ņemot vērā, ka 
pasažieru plūsma tajā nepārtraukti mainās. 

Piemērs nr. 3. Strīdā par to. vai operas kafejnīcas apkalpotājai pienākas likumā paredzētā atradēja 
atlīdzība sakarā ar atbildētāja nozaudēto naudas paciņu Ls 1000 vērtībā, Senāts nospriedis, ka apgabal
tiesa nākusi pie pareiza atzinuma, ka nav izšķirošas nozīmes tam apstāklim, ka prasītāja bija kafejnīcas 
apkalpotāja. Ja arī pieņemtu to. ka atbildētājs ir apzinājies, ka viņš naudu aizmirsis kafejnīcā, tad tam 
nav izšķirošas nozīmes, jo tur pastāvīgi atrodas daudz cilvēku, un tādēļ atbildētājs nevarēja būt pārlie
cināts, ka naudu atradusi tieši kafejnīcas apkalpotāja. Tādējādi atbildētāja aizmirstā nauda atzīstama par 
nozaudētu lietu, pie tam apkalpotājai pienākas likumā paredzētā atradēja atlīdzība1. 

Noteikumi par pazaudētām lietām attiecināmi arī uz bezkermeniskām lietām tādā 
mērā, kādā iespējama pazaudēšana un atrašana, tā, piemēram, naudu, dokumentiem, 
parādzīmēm, vekseļiem. Kas attiecas uz vekseļiem, tad jāatšķir vekseli, kuri ir saga
tavoti un kuru teksts ir aizpildīts, no vekseļu veidlapām. Tā kā šādas veidlapas pašas 
par sevi līdz to aizpildīšanai ar tekstu nav uzskatāmas par prasību dokumentiem, 
vekseļu veidlapas nevarētu tikt ņemtas vērā. Vekseļu vērtība, nosakot atradēja algu, 
jānosaka pēc parādnieka maksātspējas. Pirmskara praksē lietas vai nauda, kas ir 
nolaupītas tādā situācijā, kad nav atrasts ne zaglis, ne arī nolaupītājs, atzīstamas par 
pazaudētām, respektīvi, nav pamata noraidīt prasību par atradēja algu sakarā ar to, ka 
atrastā nauda vai lietas bijuši īpašniekam nolaupīti, par ko atradējam bijis zināms2. 
Šāda prakse gan zināmā mērā rada kārdinājumu "atrast" svešas lietas, lai pēc tam tās 
atdotu īpašniekam pret atlīdzību3. 

Atradējam lieta jāatdod īpašniekam (944. p.) vai arī, ja viņš lietas nozaudētāju 
nezina, - jāpaziņo par atradumu policijai nedēļas laikā no atrašanas dienas (945. p.). 
Par lietas atrašanu, kura pieder pie karavīra apbruņojuma, jāpaziņo kara priekšnie
cībai (944. p.). Likums neizvirza prasību par atraduma nodošanu policijai, bet vienīgi 
par paziņošanu tai. Atradējam nav pienākums nodot policijai atrasto lietu. Policija 
publicē sludinājumu (947. p.), kā arī pārdod izsolē ātri bojājošos lietu (946. p.). Lieta 
vai par to ieņemtā nauda izdodama īpašniekam vai nozaudētajam, kurš pierādījis 
savas tiesības uz lietu. No viņa iepriekš ietur lietas uzturēšanas vai pārdošanas, kā arī 
sludinājuma izdevumus un atradēja algu (947. p.). Atradēja algu piešķir pēc viņa 
pieprasījuma. Tās apmēru nosaka tiesa, bet ne lielāku kā trešdaļas apmērā no atrastās 
lietas vērtības pēc izdevumu atvilkšanas. Ja nozaudētās lietas īpašnieks atklāti (t. i., 
publiski) izsludinājis lielāku atlīdzību vai arī vienojies par to ar atradēju, tad tā izmak
sājama paziņotajā vai norunātajā apmērā (948. p.). Atradējs var prasīt lielāku 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta 1938. gada spriedumi/pieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1938. - Spriedums nr. 77. - 80. Ipp. 

2 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. — Р., 1914. - Том 1. - С. 315. 
3
 Lāse I. Eksžurnālistu un viņa sievu aiztur par zagtu auto tirgošanu//Diena. - 1999. - 20. febr. 



atlīdzību, ja izziņotais atalgojums par atrašanu ir pārāk zems. Alga nav jāmaksā, ja 
īpašnieks pierāda, ka viņš zinājis to vietu, kur atrastā lieta noslēpta (951. p.). 

Atrasto lietu vai, to pārdodot, ieņemto naudu atradējs iegūst īpašumā, ja sešu 
mēnešu laikā no policijas sludinājuma dienas neierodas lietas īpašnieks vai nozau-
dētājs un nepierāda savas tiesības uz lietu. Sludinājums ir īpašuma zaudēšanas priekš
noteikums. Likumā minētais termiņš uzskatāms par prekluzīvu termiņu. To nav 
iespējams atjaunot vai pagarināt. 

Ieguvējam jāatlīdzina policijai izdevumi par sludinājumu, glabāšanu u. c. (949. p.). 
Noteikumi par atrastām lietām attiecas arī uz lietām, kas paglābtas no bojā ejas 
(950. p.), un uz zemē ieraktām, iemūrētām vai citādi noslēptām lietām, kuras nav 
pamata atzīt par apslēptu mantu (95 1. p.). 

Apslēpta manta ir ar nekustamu lietu savienotas (zemē ieraktas, iemūrētas vai 
citādi noslēptas) vērtīgas lietas, kuru īpašnieks notecējušā laika ilguma dēl vairs nav 
uzzināms (952. p.). Ja kādas no minētajām trim pazīmēm trūkst, tad lieta atzīstama 
par atradumu vai nevienam nepiederošu lietu. Apslēptu mantu uzskata par nevienam 
nepiederošu lietu (res nulliiis). Apslēptas mantas jēdzienā ietverta apslēpšana nekus
tamā mantā. Atradējs un zemes īpašnieks iegūst apslēpto mantu jau atrašanas, nevis 
tikai valdījuma sagrābšanas brīdī. Ja kāds atradis apslēptu mantu un meklē palīdzību, 
lai to izceltu, tad apslēptā manta jau ir viņa īpašums. Kas apslēptu mantu atrod uz 
bezsaimnieka zemes, tas to iegūst viens pats. 

īpašuma iegūšanai uz apslēptu mantu vienlīdz svarīgs gan pats atrašanas fakts, 
gan arī tas, kādas ir atradēja attiecības ar nekustamo īpašumu, ar kuru lieta bijusi 
savienota, jo tā īpašnieka tiesības uz apslēpto mantu balstās uz līdzīgu principu kā 
īpašuma iegūšana, savienojot kustamu lietu ar nekustamu (968.-972. p.), tāpēc aiz
liegts meklēt apslēptu mantu uz svešas zemes. Kas rīkojas pretēji šim noteikumam, 
nesaņem neko no atrastās apslēptās mantas. Manta piekrīt tam, kam pieder zeme. 
Tiesības uz apslēpto mantu pieder ne tikai īpašniekam, bet arī fideikomisa valdītājam. 
Taču tā nepieder uzfruktuāriem (lietojuma servitūta subjektiem). Tā kā apslēpta 
manta nav atzīstama nedz par augli, nedz arī par nekustamas mantas piederumu, bet 
par patstāvīgu lietu, tad labticīgais valdītājs atbild par apslēptas mantas izdošanu 
tādā pašā veidā kā par paša nekustamā īpašuma izdošanu1. Taču apslēptas mantas 
atradējs iegūst pusi no apslēptās mantas, ja viņš to atradis nejauši vai arī meklējot ar 
īpašnieka atļauju (953. p.). Tā, piemēram, šādas mantas atradējam ir tiesības uz pusi 
no apslēptās mantas, ja viņš to atradis, veicot darbu ar īpašnieka atļauju (remonts, 
celtniecība, lauksaimniecības darbi) vai arī mērķtiecīgi meklējot apslēpto mantu. Par 
ieguvēju uzskatāms tieši atradējs, nevis viņa darba devējs. Ja apslēpto mantu nejauši 
atrod uzņēmēja darbinieks, rokot uzņēmēja uzdevumā zemi, pamatus būvēm, tad par 
apslēptās mantas atradēju jāuzskata strādnieks, nevis uzņēmējs, ņemot vērā, ka uz
devumā, kuru uzņēmējs devis strādniekam, nebija ietverts un arī nevarēja tikt ietverts 
uzdevums atrast apslēptu mantu. Zemes īpašnieks iegūst viņam pienākošos pusi no 

1 Erdwann C. System des Privatrechts der Oslseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachen
r e c h t . - R i g a : Kymmcl's Verlag, 1 8 9 1 . - S . 151. 



apslēptās mantas tieši un patstāvīgi (ipso iure), pie tam vienlaikus ar brīdi, kad 
apslēptu mantu savā valdījumā iegūst pats atradējs1. 

īpašuma iegūšana ar ieilgumu (iesēdējumu). Šis īpašuma iegūšanas veids atšķiras 
no visiem iepriekšējiem ar vairākām pazīmēm. Pirmkārt, iegūšana pamatojas nevis uz 
vienu juridisku faktu, bet uz daudziem faktiem. To esamība parasti jāpierāda tai personai, 
kura pamato savas īpašuma tiesības ar ieilgumu. Tomēr sastopami arī tādi gadījumi, 
kad vismaz dažus no šādai īpašuma iegūšanai nepieciešamajiem priekšnoteikumiem 
pieņem kā dotus, t. i., pastāv šo faktu esamības prezumpcija, ko pretējai pusei strīdā ir 
iespējams apgāzt. Otrkārt, šis iegūšanas veids nekad neattiecas uz nevienam nepiede
rošām lielām. Ja jau iegūšanas tiesiskais pamats (1006. p.) kā viens no ieilguma priekš
noteikumiem nepārnes īpašuma tiesības pats par sevi un tieši tādēļ rodas nepieciešamība 
pielietot ieilgumu, tad par tiesisko pamatu nevar kalpot neviens no pārējiem sākotnē
jiem iegūšanas veidiem. Tā, piemēram, ja īpašums iegūts ar lietas ņemšanu savā varā, 
kas ir pietiekami vienkārši izprotama un pabeigta darbība, tad nav nepieciešamības 
pielietot ieilgumu. Gadījumi, kuros pielieto ieilgumu, gandrīz vienmēr saistīti ar kādu 
darījumu, kam piemīt iekšējas nepilnības. Ieilguma funkcija ļauj iegūt īpašumu, neraugo
ties uz to, ka darījums īpašuma iegūšanai izrādījies nepietiekams pamats. Tāpēc parasti 
ieilgums kā īpašuma iegūšanas veids saistīts ar strīdu starp divām personām, kas abas 
pretendē uz vienu un to pašu lietu. Šī iemesla dēl ieilgums kā īpašuma iegūšanas veids 
angļu tiesību terminoloģijā apzīmēts par adverse possession, t. i., kā naidīgs, nelabvē
līgs valdījums. Tiesa gan, kā viens no tiesiskajiem pamatiem, uz kuru var norādīt per
sona, kas pamato savas īpašuma tiesības ar ieilgumu, ir visas darbības un visas stāvokļa 
pārmainās, kas pašas par sevi ir viens no sākotnējiem īpašuma iegūšanas veidiem, un 
proti - piegūšana un pieaugums (1007. p. 1. p.). Taču arī šajā gadījumā var būt runa 
tikai par strīdīgu situāciju, tā, piemēram, piegūtā lieta, ko tās sagrābējs uzskatījis par 
nevienam nepiederošu, patiesībā izrādījusies nozaudēta lieta. Treškārt, iepriekš minēto 
apsvērumu dēl īpašuma iegūšana ieilguma ceļā lielākajā vairumā gadījumu tiks pierādīta 
prasības ceļā tiesā. Tas gan nenozīmē, ka īpašuma tiesības nodibina tieši ar tiesas sprie
dumu. Tiesa tikai konstatē to esamību, pamatojoties uz zināmiem, likumā aprakstītiem 
faktiem. Tomēr, tā kā parasti šos faktus apstrīd cita persona, šāda īpašuma tiesību nodi
bināšana gandrīz vai neizbēgami norit prasības kārtībā. Tādā gadījumā, ja nav nevienas 
personas, kas apstrīd tās personas valdījumu, kura pretendē iegūt zemi īpašumā uz 
ieilguma pamata, tad, kā norādījis Senāts, nav prasāma fiktīva prasības celšana pret 
kādu iedomātu pretinieku, bet pietiktu ar apsardzības kārtībā taisītu lēmumu. Jāpiebilst 
gan, ka šis spriedums attiecināts uz tā saucamo neatminamo valdījumu, kas Civillikumā 
nav ietverts (VLK 700.-706. p.), proti, uz VLK 701. pantu. Šādos gadījumos tituls 
atvietojams ar neatminamu valdījumu2. Atsaukties uz īpašuma iegūšanu ar ieilgumu 
var ne tikai prasības ceļā, bet arī ierunas ceļā, atbildot, piemēram, uz īpašuma prasību3. 

' Konrādi F., Valters A. Lielu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma 111 daļas skaidrojumi. - R., 
i 935. - 744. p. komentārs. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1929. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1937. - Spriedums nr. 108. - 95.-96. lpp. 

? Turpat. - Spriedums nr. 58. - 50. lpp. 



Iegūšanai nepieciešamie fakti: priekšmets, ko var iegūt ar ieilgumu ( 1 0 0 0 -
1005. p.); iegūšanas tiesiskais pamats (1006.-1012. p.); valdītāja labticlba ( 1 0 1 3 -
1017. p.); valdījuma nepārtrauktība (1018.-1022. p.); laika notecējums (1023.-1024. p.); 
lietas īpašnieka, pret kuru tek ieilgums, tiesiska iespēja izlietot savu tiesību uz lietu 
(1025.-1029. p.). 

Priekšmets, ko var iegūt ar ieilgumu. Ar ieilgumu var iegūt īpašuma tiesības tikai 
uz ķermenisku lietu. Nevar iegūt lietas, kas nevar būt par privāta īpašuma priekšmetu 
(1000. p.), ko likums aizliedz atsavināt (1001. p.), ja atsavināšanas aizliegums ierak
stīts zemesgrāmatās (1002. p.) un lieta iegūta noziedzīgā ceļā (1003. p.), zemi, par kuru 
ir robežstrīds (1004. p.). Lietu, kuru var iegūt īpašumā uz ieilguma pamata, romiešu 
tiesībās - res habilis, ārēji nevar atšķirt no citām lietām, kuras īpašumā uz ieilguma 

kas lietas, grūtāk atšķirt zagtu vai nolaupītu lietu. Šādu lietu vidū īpaši izceļas unikāli 
mākslas priekšmeti. Pateicoties to samērā vienkāršajai identificēšanas iespējai pēc 
publicētiem attēliem, muzejos vestajiem reģistriem un citām pazīmēm, šo priekšmetu 
likteņiem ir samērā viegli izsekot. Tādēļ šie priekšmeti nereti tiek atdoti īpašniekiem, 
no kuru valdījuma tie kādreiz prettiesiski izņemti, arī pēc loti daudziem gadiem. Tā, 
piemēram, pēc vairāk nekā 60 gadiem tiek atdoti nacistu nolaupītie mākslas darbi, 
neraugoties uz to, ka pašreizējie šo darbu valdītāji tos ieguvuši labticīgi1. 

Piemērs nr. 4. Osias kopējās hidrotehniskās būves (moli, straumes regulēšanas dambji, vilnlauži. 
krasta nostiprinājumi), piestātnes, kuģuceli, peldošās navigācijas iekārtas un ierīces Rīgas, Liepājas un 
Ventspils ostā var būt tikai valsts vai pašvaldības īpašums (22.06.94. likuma par ostām 4. p.2//Latvijas 
V ē s t n e s i s . - 1 9 9 4 . - n r . 80). 

Valdījuma tiesiskais pamats (iustas titulus). Valdījumam nepieciešams tiesisks 
pamats, kas būtu pietiekams, lai nodibinātu īpašuma tiesību (1006. p.). Taču valdī
juma tiesiskā pamata pierādīšana nepieciešama tikai tādā gadījumā, ja izceļas strīds. 
Tad tam, kas iegūst īpašumu ar ieilgumu, jāpierāda sava valdījuma tiesiskais pamats 
(1031. p.). Parasti šāds tiesiskais pamats jeb tituls ir darījums, pamatojoties uz kuru 
puses iecerējušas nodot īpašuma tiesības, taču kaut kādu iemeslu dēj tās nav pārgā
jušas uz ieguvēju. 

Iegūšanas tituls nozīmē, ka ieguvējs ir ieguvis lietu saskaņā ar tādu darījumu, 
kas teorētiski var noderēt par īpašuma pārejas tiesisko pamatu, kaut gan zināmu 
kavēkļu dēļ nav radījis šādu īpašuma pāreju. Tādēļ, lai iegūtu īpašuma tiesības ieil
guma ceļā, pilnīgi pietiek, ja ieguvējs var atsaukties uz šādu juridisku aktu, kaut ari 
konkrētais juridiskais akts ir zināmu iemeslu dēl nederīgs, piemēram, ja pārdevējs 
bijis rīcības nespējīgs vai arī ja pašā līguma tekstā pārdevējs nav tieši formāli norādīts 
kā pārdevējs. Ja juridiskais akts pilnīgi materiālā un formālā zinā būtu apmierinājis 

1 http://news.bbc.co.uk/lii/cnglish/world/from_Four_Fown_Fcorrespondenl/ne99.02.04.7500 
2 Ar 2001. gada 11. maija likumu "Grozījumi "Likumā par ostām"" (Latvijas Vēstnesis. - 2000. -

1. jūnijs. - nr. 197/200) ir ieviestas izmainās. Likuma par ostām 4. panta 4. daļas 1. teikuma jaunā 
redakcija ir šāda: "Ostas kopējās hidrotehniskās būves (moli, straumes regulēšanas dambji, vilnlauži, 
krasta nostiprinājumi), kuģuceli Rīgas, Liepājas un Ventspils ostās ir valsts vai pašvaldības īpašums, 
kas atrodas attiecīgās ostas pārvaldes valdījumā." 
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visas prasības par tiesību likumīgu pārejas pamatojumu, tad nebūtu bijis vajadzības 
atsaukties arī uz ieilgumu. 

Titulam jābūt spējīgam pārnest īpašuma tiesības uz ieguvēju. Šāda pārnešanas 
spēja izriet vispirms no līguma tipa. 

Piemērs nr. 5. Kādā Senāta spriedumā norādīts - katrs līgums vispirms ir tulkojams pēc tieša 
burtiskā teksta jēdziena un satura, un, ja līguma jēdziens pēc burtiskā teksta ir skaidrs un nerada šaubas, 
tad, līgumu iztulkojot, vairs nevajag noskaidrot nolūkus. Konkrētajā lietā prasītājs savu uz ieilgumu 
pamatoto prasību balstījis uz mantinieka iecelšanas līgumu, kas noslēgts tieši starp vinu un tēvu, norādot, 
ka patiesībā puses, noslēdzot minēto līgumu, domājušas jau ar mājas nodošanu prasītājam pārnest uz 
vinu īpašuma tiesības. Senāts uz šādu argumentu norādījis, ka pušu nolūks šajā gadījumā nevar grozīt 
lietas apstākļus. Pats prasītājs ir apgalvojis, ka noslēgts tieši mantinieka iecelšanas līgums, un tāpēc 
pušu nolūks, ko viņi ar noslēgto līgumu domājuši sasniegt, vispār nevarēja ietekmēt līguma juridisko 
kvalifikāciju. Tādēļ minētā iemesla dēl, pat arī ja tiesa konstatējusi, ka puses patiesībā domājušas tūlītēju 
galīgu mantojuma nodošanu ieceltajam mantiniekam, tad, no vienas puses, Tiesu palātai, konstatējot šo 
apstākli, nebija tiesību par justus titulus pieņemt kādu citu nenoteiktu līgumu, kuru abas puses paredzēja 
noslēgt mantinieka iecelšanas līguma formā. No otras puses, no tā vien, ka puses, noslēdzot mantinieka 
iecelšanas līgumu, būtu domājušas mantojuma tūlītēju pāreju uz mantinieku, nebūt vēl neizriet, ka 
līguma slēdzēji būtu noslēguši ne to līgumu, kuru patiesībā noslēguši, bet tā formā kādu citu līgumu. Tā 
kā prasītājs par ieilguma titulu ir uzdevis mantinieka iecelšanas līgumu, tad arī jāņem vērā noteikumi 
par šo līgumu, proti, ka mantinieka iecelšanas līgums nodibina tikai nākamo aicinājumu mantot un 
tāpēc, kamēr mantas devējs dzīvs, piešķir ieceltajam mantiniekam tikai tiesību uz nākamā mantas devēja 
mantojumu, bet nebūt nekādu tūlīt realizējamu tiesību uz mantas devēja mantu. Tādēļ mantinieka 
iecelšanas līgums var būt par titulu ieilgumam tikai no mantojuma atstājēja nāves dienas1. Tātad tas nav 
pietiekams tituls, kas vērsts uz īpašuma tiesību pāreju nākotnē, ko abas puses apzinājušās. Turpretim, ja 
ari objektīvi ar darījumu īpašuma tiesības nepāriet, bet ieguvējs to nezināja un nevarēja zināt, šāds 
darījums pats par sevi ir pieliekams kā justus titulus. 

Piemērs nr. 6. Darījumu, uz kuru pamatojoties lieta iegūla no personas, kura nemaz nav īpašnieks, 
var atzīt par pietiekamu titulu. Konstatējot, ka darījums, saskaņā ar kuru ieguvēja priekštecis ieguvis 
īpašumu, bija nederīgs tādēļ, ka šim priekštecim nebija tiesību iegūt nekustamo īpašumu konkrētajā 
apdzīvotajā vietā. Tiesu palāta noraidīja arī prasību par īpašuma tiesību iegūšanu uz ieilguma pamata. 
Šo palātas atzinumu Senāts atrada par nepareizu un norādīja, ka no fakta, ka starp prasītāju un viņa 
juridisko priekšteci noslēgtais līgums ir nederīgs tādēļ, ka tas noslēgts, apejot likumu, vēl nebūt neizriet, 
ka ari tālākie par strīdā esošo nekustamo īpašumu noslēgtie pirkšanas-pārdošanas līgumi būtu atzīstami 
par nederīgiem. No Senāta sprieduma gan neizriet, ka konkrētajā gadījumā būtu konstatējama īpašuma 
tiesību iegūšana ieilguma ceļā. jo šis Senāta spriedums ir atcēlis Tiesu palātas spriedumu, nosūtot to 
jaunai izspriešanai, taču šajā Senāta spriedumā izteiktais secinājums ir būtisks, lai noskaidrotu iegūšanas 
titula jēgu. Šis tituls nozīmē darījumu, kas principā varētu pārnest īpašuma tiesības uz personu, kura 
pamato iegūšanu ar ieilgumu. Ieilguma jēgu norādījis Senāts savā spriedumā: "Izlabot, izdziedināt 
trūkumus, kuri kavējuši tiešo un tūlītējo īpašuma tiesību pāreju."2 

Ja noslēgts darījums ar atliekošu nosacījumu, tad tiesiskais pamats valdījumam, kas nepieciešams 
īpašuma iegūšanai ieilguma ceļā, rodas ieguvējam tikai no nosacījuma iestāšanās brīža3. 

Darījumam jābūt derīgam pēc satura un noteiktās formas (1009. p.). Ieilguma 
pierādīšana gan nepieciešama tieši tāpēc, ka tiesiskais pamats pats par sevi ir nepilnīgs, 

' Senāta civila kasācijas departamenta spriedumi. 1927//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 5 8 . - 7 1 —72. lpp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1928//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 193. - 196. lpp. 

3 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-
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cieš no kaut kādiem trūkumiem, kuru del tas pats par sevi ir nepietiekams, lai nodi
binātu īpašuma tiesību. 

Tomēr svarīgi, lai šis darījums varēlu būl pamats īpašuma tiesību pārejai uz ieguvēju, kaut arī 
konkrētajā gadījumā tas šādu rezultātu nesasniedz. Tā, piemēram, darījums, kas nav vērsts uz īpašuma 
iegūšanu (ķīlas, patapinājuma, glabājuma, nomas līgums), nevar būt pamats arī īpašuma iegūšanai ar 
ieilgumu (1008. p.). Tādas pašas sekas ir arī tādā gadījumā, ja darījums vispār nav noticis. Respektīvi, 
apskalot jautājumu par ieilguma tiesisko pamatu, ir runa par maldību attiecībā uz tiesiskā darījuma 
dabu, nevis tā eksistenci. Ja tiesiskā pamata vietā pastāv vienīgi domas, ka valdījumam ir tiesisks pamats, 
tad šādu domu priekšnoteikums ir valdītāja pārliecība par šī pamata esamību. Nav nozīmes, ja persona 
atsaucas uz tādu faktu, uz kuru pamatojoties nevar iegūt īpašumu1. Pilnvardevēja maldīgs priekšstats 
par to, ka pilnvarnieks (vietnieks), kuram uzdots nopirkt lietu, to nopircis, kaut gan patiesībā tas tā nav. 
protams, nevar būt pamats īpašuma iegūšanai ieilguma ceļā, kaut arī vietnieks nodevis lielu pilnvar
devēja valdījumā, kurš uzskata, ka to ieguvis īpašumā. Par ieguvēja titulu nevar kalpot līgums, kas nav 
spēkā. Tā. piemēram, dāvinājuma līgums, kas izteikts mutvārdos, netika atzīts par īpašuma tiesību 
iegūšanas pamatu, un, kā norādīts Senāta spriedumā, las nav derīgs arī īpašuma iegūšanai, pamatojoties 
uz ieilgumu2. 

Trūkumi, kas piemīt darījumam un ir par šķērsli īpašuma iegūšanai, izpildot šo 
darījumu, nekavē īpašuma iegūšanu ar ieilgumu, un tiem var būt dažāds raksturs. Tie 
var būt darījuma iekšējie trūkumi, juridiski šķēršļi īpašuma iegūšanai, balstoties uz 
šādu darījumu, darījuma dalībnieka rīcībspējas trūkumi. 

Darījuma iekšējie trūkumi ir darījuma dalībnieka maldīgs priekšstats par darī
juma priekšmetu. Maldi lietas iegūšanas faktiskajos apstākļos ieilgumu nekavē. Pie 
šādiem apstākļiem pieder arī maldība, kas attiecas uz darījuma veidu (1010. p.). Tā, 
piemēram, ieguvējs domā, ka lieta viņam nodota kā dāvinājums, bet atsavinātājs 
uzskatījis, ka noslēdzis pirkuma līgumu (maldīšanās darījuma būtībā). Šāds apstāklis 
var būt par pamatu paša darījuma apstrīdēšanai, taču, ja tas nav izdarīts, tad arī šāds 
darījums ir pilnīgi pietiekams īpašuma iegūšanai ieilguma ceļā. Svarīgi, ka valdījuma 
ieguvējs pamatoti uzskatījis, ka iegūst lietu par savu. Taču tiesiska maldība, t. i., 
maldīšanās jautājumā par likumā vai citos normatīvos priekšrakstos noteiktiem aiz
liegumiem vai ierobežojumiem, ir šķērslis īpašuma iegūšanai, ko nevar labot ar 
ieilgumu (1010. p.). 

Darījuma dalībnieka maldīgs priekšstats par otru pusi vai tās nolūkiem (rīcīb
spējas trūkumi) ir šķērslis īpašuma iegūšanai, piemēram, lieta nopirkta no nepiln
gadīgas personas, atsavinātājs bijis garīgi slims un šī iemesla dēl nav varējis apzi
nāties savas rīcības nozīmi, kā arī atsavinātājs - juridiska persona - nav paudis savu 
gribu pienācīgā formā vai arī nav saņēmis vajadzīgo atļauju lietas atsavināšanai. 

Juridiski šķēršļi īpašuma iegūšanai nav novēršami ieilguma ceļā, piemēram, 
personai nav bijis tiesību iegūt atsavināto lietu īpašumā vai arī nav saņemta nepie
ciešamā atļauja u. tml. 

Valdītāja labticīgums. Lai iegūtu lietu ar ieilgumu, tā jāvalda labticīgi, t. i., 
nezinot šķēršļus īpašuma iegūšanai. Nav tieši vajadzīgs sevi uzskatīt par īpašnieku, 
1 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 

1935. - 128.-129. Ipp. - 834., 835. p. komentārs. 
2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1929. gada spriedumi/ZTieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -

1937.-Spriedums nr. 104.-91.-92. Ipp. 



ja tikai tic, ka katrā laikā par tādu bez šķēršļiem var kļūt, tiklīdz būs izdarīta konkrētā 
atsavināšanas darījuma koroborācija. Pircēja labticīgumu nevar ietekmēt apstāklis, 
ka viņš nav pilnīgi sedzis pirkšanas cenu, t. i., kā pircējs nokavējis savas saistības 
izpildi1. 

Valdītāja maldība var attiekties tikai uz faktiem, nevis uz tiesībām. Ja valdītājam 
ir bijis iemesls šaubīties par sava valdījuma tiesīgumu (1013. p.), pat ja šāda objektīva 
iemesla nav, tomēr viņš savu valdījumu neuzskata par tiesisku (1014. p.), viņš nav 
atzīstams par labticīgu valdītāju. Tas pats attiecināms arī uz vietnieku. Taču, ja 
vietnieks, valdot lietu cita vārdā, kļūst ļaunticīgs (piemēram, cenšas lietu iegūt sev), 
tas netraucē atvietojamai personai iegūt lietu ar ieilgumu, ja vien viņa pati rīkojas 
labticīgi (1016. p.). Nepieciešams, lai valdītāja labticīgums saglabātos visu ieilgu-
mam noteikto laiku (1015. p.). Nav svarīgi, vai valdītājs visu šo laiku apzinās, kāds 
tieši ir šis tiesiskais pamats (1011. p.). 

Lai iegūtu lietu ar ieilgumu, tā jāvalda labā ticībā (1013. p.). Taču nepietiek arto 
vien, ka valdītājs ir bijis labticīgs, iegūstot savu valdījumu, bet ir vajadzīgs, lai viņš tāds 
paliktu ari visu ieilgumam noteikto laiku, tā ka pa šo laiku atklājusies ļauna ticība 
pārtrauc ieilgumu (1015. p.). No šīm normām, kas bez izmainām no VLK ietvertas 
CL, komentētāji izdarījuši secinājumu, ka labticībai jāsākas ar valdījumu, bet ne ar 
tradīciju. Kā norādījis Senāts kādā spriedumā, "ja atbildētājam valdīšanas tituls nav 
bijis, tad tikai a t v a i n o j a m a m a l d ī b a var atvietot šo titulu, bet, tā kā j u r i d i s k a 
m a l d ī b a (retinājums citētajā oriģinālā - ./. R.) pēc vispārēja principa nav atvaino
jama, tad atbildētājs, ja vinŠ izpirkšanas aktus saņēmis b e z l i k u m ī g a p a m a t a , 
būtu varējis pielaist tikai j u r i d i s k u, tas ir, neatvainojamu maldību par šo aktu spēku, 
un tādēļ nebūtu varējis valdīt l a b t i c ī g i " (retinājumi citētajā oriģinālā -J.R.)2. 

Labticīgumam jāsākas jau pirms valdījuma iegūšanas, ja iegūšanas pamats -
darījums (tituls) nodibinās agrāk par valdījuma iegūšanu. Princips, kas pārņemts no 
kanoniskajām tiesībām, t. i., ka valdītājam jāpaliek labticīgam visu ieilguma laiku 
(1015. p.), VLK vēl darbojās kā partikulāra norma. Tā ir svarīga atšķirība no romiešu 
tiesību tēzes'. Dažos Baltijas novados (Oriģinālā lietots vārds Estlande - Baltijas 
administratīvā iedalījuma novads cariskajā Krievijā, kas aptuveni atbilst tagadējās 
Igaunijas valsts teritorijai. - / . R.) pietika ar labticīgumu, valdījumu uzsākot. Šāds 
princips atbilst romiešu tiesību nostādnei.4 

Ja kāds iegūst valdījumu caur vietnieku, laba ticība prasāma no abiem; bet, ja 
valdījums turpinās tikai caur vietnieku, tad laba ticība prasāma tikai no atvietojamās 
personas (1016. p.). 

' Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma 111 daļas skaidrojumi. - R., 
1935.-839.-841. p. komentārs. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1929. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1937.-Spriedums nr. 1 4 9 . - 136.-137. Ipp. 

3 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1 9 3 5 . - 8 4 3 . p. komentārs. 

4 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-
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Juridiskām personām nozīmīgs tikai vinu attiecīgo orgānu labticīgums. Visu 
juridiskās personas locekļu labticīguma vai ļaunticīguma noteikšana nav nepiecie
šama, jo arī pašreizējie locekli neizsmel juridiskas personas apjomu. Ja juridiskās 
personas orgāns ir koleģiāls, tad no šīs organizācijas statūtiem atkarīgs, vai juridiskās 
personas dalībnieku vairākumam vai visiem locekļiem jābūt labā ticībā1. 

Valdītāja ļauna ticība attiecībā uz vienu lietas dalu nav par šķērsli viņam iegūt ar 
ieilgumu lietas pārējās daļas (1017. р.). Šajā gadījumā rodas gan kopīpašums (ja lieta 
nav faktiski dalāma), gan atsevišķs īpašums ar tiesību prasīt atdalīšanu. Arī do
mājamās (ideālās) daļas iegūšana ieilguma ceļā pilnīgi iespējama2. 

Nepārtraukts valdījums. Lai iegūtu lietu ar ieilgumu, tā visu likumā noteikto 
laiku jāvalda nepārtraukti un netraucēti (1018. р.), t. i., jābūt īpašuma tiesībai atbil
stošai varai (876. р.). Ir vajadzīgs, lai valdītājs paliktu labticīgs visu ieilgumam 
noteikto laiku. Jebkura šajā laikā atklājusies ļauna ticība izbeidz ieilguma spēku 
(1015. р.). Valdīšanu pārtrauc jau prasības celšana vien neatkarīgi no prasības iznā
kuma tiesā vai pat vienkārši protests. Nav pamata pieņemt, ka tāds pārtraukums 
iestātos, tikai pamatojoties uz noteikti formulētu vindikācijas prasību. Katra prasība, 
kura var būt par šķērsli valdītājam iegūt lietu īpašumā, ja tā saturs dod pamatu šaubām 
par valdījuma likumību, atņem valdītājam labticīgumu3. Tiesu praksē par izšķirošo 
atzīst nevis prasības iesniegšanas brīdi, bet gan aicinājumu uz tiesu (pavēstes iz
sniegšanu)4. 

Valdījuma pastāvēšanas fakts personai, kas uz to atsaucas, ir jāpierāda attiecībā 
uz valdījuma sākumu, respektīvi, uz ieilguma termina sākumu un uz ieilguma termina 
beigām. Pretējā gadījumā nāktos uzlikt šai personai pienākumu pierādīt negatīvos 
faktus, t. i., to, ka valdījums netika pārtraukts nevienu brīdi. Taču šāds mehānisms 
neliedz iepriekšējam īpašniekam pierādīt pretējo5. Prasītājs, kurš pierāda iustus titulus 
(valdījuma tiesisko pamatu), uzskatāms par labticīgu valdītāju, kamēr nav pierādīts 
pretējais6. 

Ieilgums vienmēr tek ne tikai par labu eventuālajam ieguvējam, bet arī par ļaunu 
pašreizējam īpašniekam (ne velti angļu tiesībās atbilstošo institūtu sauc par naidīgo 
valdījumu: adverse possession). Valdījumu pārtrauc tikai pret īpašnieku vai pret to, 
kurš par tādu uzdodas (piemēram, pret personu, kura iesniedz īpašuma prasību bez 
pamata), bet ieilgums turpinās pret "trešam personām", t. i., visiem pārējiem (1020. р.). 

Attieksme pret lietu kā pret savu īpašumu ir nepārtrauktā valdījuma būtiska 
pazīme. Nav svarīgi, vai personas, kura cenšas pamatot īpašuma tiesību iegūšanu, 
pamatojoties uz ieilgumu, attieksme pret lietu izpaudusies viņas attiecībās ar to 

1 Konrādi F., Valters А. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935. - 844. p. komentārs. 

2 Turpat. - 845. p. komentārs. 
3 Turpat. - 847. p. komentārs. 
4 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 360. 
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 Там же. - С. 366. 

6
 Konrādi F., Valters А. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
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personu, kurai par ļaunu tek ieilgums, vai attiecībās ar trešajām personām. Šādu 
secinājumu izdarījis Senāts kādā spriedumā, aizrādot, ka prasībā par īpašuma tiesību 
iegūšanas atzīšanu uz ieilguma pamata konstatēts, ka prasītājs savās attiecībās ar 
trešajām personām uzdevies nevis par māju īpašnieku, bet par rentnieku un šī iemesla 
dēļ īpašumu ieilguma ceļā nav ieguvis1. 

Ieilguma termiņš. Kustamas lietas iegūšanai ieilgums iestājas pēc viena gada 
(1023. p.), bet nekustamas - pēc desmit gadu notecējuma, pie tam ieguvēja tiesība uz 
nekustamu īpašumu rodas tikai ar tā ierakstu zemesgrāmatās uz ieguvēja vārda, ko 
izdara uz vina pieprasījumu (1024. p.). 

Ieilgumu skaita no dienas, kad iesācies nepārtrauktais valdījums. Ieilgums iestā
jas likumā noteiktā terminā, sākoties pēdējai dienai. Nav jāievēro ne stundas vai 
minūtes, ne arī garā gada liekā diena. 

Accessio temporis (iepriekšējais valdījums). Likums paredz iespēju pievienot 
iepriekšējo personu (mantojuma atstājēja, atsavinātāja) valdījuma laiku valdītāja paša 
valdījuma laikam, ja vien iegūšanas pamats ir tiesisks un valdījums nav pārtraukts. Par 
nepārtrauktu uzskata valdījumu, kas nodots citai personai, bet vēlāk atgūts (1021. p.). 
Vispār ieguvējs var pieskaitīt iepriekšējā valdījuma laiku savam valdījuma laikam tad, 
ja iegūšanas pamats ir atvasināts no iepriekšējā īpašnieka, bet nav pamata lietas val
dījuma nepievienošanai, ja iegūšanas pamats ir sākotnējais iegūšanas veids. 

Atvasināto īpašuma tiesību gadījumā būtu loģiski pieņemt, ka tiesību pēcteča valdījuma saturu 
nosaka priekšteča valdījums. Tā, piemēram, ja mantojuma atstājējs ir bijis launticīgs, tad arī mantinieks 
nevar iesākt pat jaunu ieilgumu, jo viņš nevar vienpusīgi pārgrozīt valdījuma pamatu (909. p. 3. d.). 
Tāds princips tiešām pastāv pandektu tiesībās. Pēc CL tas tiek atzīts tikai attiecībā uz ieķīlātām lietām, 
kā arī uz lietām, kas nodotas patapinājumā, glabāšanā vai lietošanā2. 

Ieilguma laika saskaitīšana nav pieļaujamajā priekšgājēja un pēcnācēja valdīju
mam nav tiesību pēctecības, piemēram, pērkot īpašumu publiskā izsolē vai vienam 
valdītājam ar varu izspiežot otru. Tas, kurš ieilgumu pamato ar nodošanas darījumu, 
turpina tikai sava tiesību priekšgājēja iesākto ieilgumu. Turpretim pazaudētu vai at
mestu lietu sagrābējs, kā arī pārstrādātājs (986. p.) neturpina sava priekšgājēja val
dījumu3. 

īpašnieka iespēja izlietot savu tiesību. Ja lietas īpašniekam, pret kuru ieilgums 
tek, kādu tiesisku šķēršļu dēļ nav iespējams izlietot savu tiesību, ieilgums pret vinu 
apstājas līdz šo šķēršļu novēršanai (1025. p.). 

ieilguma apturēšana nozīmē, ka iepriekšējais laiks nāk par labu tai personai, kurai 
par labu ieilgums tek. Turpretim pa ieilguma apturēšanas laiku termina tecējums 
apstājas (praeseriptio dormit—ieilgums "iemieg" - / . R.) un laika tecējums šajā posmā 
nenāk par labu nedz vienam, nedz otram. Pēc to apstākļu izbeigšanās, kas izraisījuši 
termina apturēšanu, šis termiņš sākas nevis no paša sākuma, kā tas būtu termina 

1 Senāta civila kasācijas departamenta spriedumi. 1927//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 92. - 90.-91. Ipp. 

2 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935. - 849.-851. p. komentārs. 

3 Turpat. 



pārtraukuma gadījumā (piemēram, ja tā persona, pret kuru ieilgums tek, būtu iesniegusi 
īpašuma prasību pret valdītāju), bet gan - no tā brīža, kad šis termiņš tika apturēts. 

Ieilgumu aptur pret nepilngadīgo vai garā slimo īpašnieku, kurš atrodas aizbild
nībā, - aizbildnības pastāvēšanas laikā, pret karavīru - kamēr viņš atrodas kara gaitās, 
ja pie tam tiesu darbība kara apstākļu dēl pārtraukta (1898. p.); pret promesošo, 
respektīvi, valsti atstājušo īpašnieku - visā prombūtnes laikā, ja viņa prombūtnei ir 
svarīgs iemesls, pie tam svarīga iemesla dēl viņš nav iecēlis sev vietnieku vai arī 
pēdējais atkritis bez īpašnieka zinas (1502. p.). 

Kara laika apstākli (1029. un 1898. p.) attiecas uz situāciju, kad tiesu darbība 
kara apstākļu dēl pilnīgi pārtraukta. Kādā Senāta spriedumā norādīts, ka šādos gadī
jumos tiesai nepietiek ar konstatāciju, ka attiecīgo teritoriju ieņēmis ienaidnieks, bet 
jānosaka arī, ka okupācijas rezultātā ir pārtraukta tiesu darbība, norādot laika periodu, 
kurā šī darbība pārtraukta1. 

Likumā norādītais ieilguma apturēšanas pamatu saraksts nav izsmeļošs, tā, pie
mēram, nav norādīts izšķērdētājs, hereditas iacens (atklājies, bet vēl nepieņemts 
mantojums -J. R.)2. 

Pirmskara likumdošanā bija svarīgs arī olrs ieilguma apturēšanas iemesls - sievas mantas atrašanās 
vīra pārvaldīšanā (1026. p.). Šis princips gan zaudē iekšēju pamatojumu tādēļ, ka tagad tas iespējams 
tikai saskaņā ar laulāto vienošanos (sk. 90.-94. p. 25.05.93. likumu "Par grozījumiem un papildi
nājumiem Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļā*" // Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs. - 1993. - nr. 22). Uz tiesiskajiem šķēršļiem savu tiesību 
izlietošanai var atsaukties ari tās personas mantinieki, pret kuru ieilgums apturēts, ja apstāklis, kura dēl 
tā nolicis, turpinājies līdz pat aizbildnībā vai prombūtnē esošā nāvei, ja vien šīs personas mantiniekiem 
kā viņas aizbildņiem vai aizgādņiem nav bijis pašiem pienākums aizbilstamā tiesības izlietot, lai aiz
bilstamais nezaudētu īpašumu sakarā ar ieilgumu (1028. p.). 

Ieilguma pārtraukšana. Atšķirībā no ieilguma apturēšanas, kad termiņš it kā 
apstājas, bet pēc attiecīgo apstākļu novēršanas turpina tecēt no tās vietas, kurā tas 
bija apturēts, pieskaitot arī iepriekšējo termiņu, pārtraukšanas gadījumā, ja tomēr 
izrādītos, ka pārtraukumu izraisošie apstākli novērsti, ieilguma termina tecējums 
sākas no sākuma. 

Valdījumu pārtrauc valdītāja atteikšanās, izstumšana vai citāda valdījuma zaudē
šana, kā arī tās personas, pret kuru ieilgums tek, darbības, kas vērstas uz savu īpaš
nieka tiesību izlietošanu, kā ari tas, ka valdītājs šo tiesību atzīst vai arī ieguvējs sakarā 
ar tiesas aicinājumu vai īpašnieka celtu protestu kļūst par launticīgu valdītāju 
(1019. p.). Bona fides un līdz ar to arī ieilguma pārtraukums iestājas arī tad, ja 
valdītājs maldīgi atzīst trešās personas īpašuma tiesības3. V. Bukovskis šajā posmā 
saskatīja ieilguma un prasības noilguma principu sajaukumu4. 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1928//Ticslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 193. - 196. lpp. 

2 Konrādi F., Valters A. Lielu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R.. 
1935. - 858. p. komentārs. 

•! Turpat. - 848. p. komentārs. 
4 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 361. 



Piemērs nr. 7. Kādā strīdā par īpašuma iegūšanu ieiĪguma ceļā Senāts norādījis, ka darījums ar 
nekustamo īpašumu, kuru veikusi tā persona, pret kuru ieilgums tek, pats par sevi nepārtrauc ieilgumu, 
ja tā persona, kurai ieilgums tek par labu, nav zinājusi par šādu darījumu esamību. Šo apstākli, kā 
norādījis Senāts, negroza arī tas fakts, ka darījums ierakstīts zemesgrāmatā, jo, kaut arī zemesgrāmatas 
bauda publisku ticamību, "kamēr par atzīmēm nav izsludināts, tās nav uzskatāmas par ipsti iure. zināmām 
urbi et orbi"x. 

Ieilguma pierādīšana. Personai, kas lietas iegūšanu pamato ar ieilgumu, jāpie
rāda gan valdījuma uzsākšana (iegūšana), respektīvi, arī valdījuma tiesiskais pamats, 
gan arī tas, ka, ieilgumam notekot, valdījums vēl pastāv. Ja persona, pret kuru ieil
gums tek, nepierāda pretējo, jāpieņem, ka valdījums pastāvējis nepārtraukti un ka tas 
bijis labticīgs (1030., 1031. p.). 

Piemērs nr. 8. Konstatējot lietā, ka prasītāja valdījusi zemi ilgāk par 10 gadiem, tiesa pamatoti 
izdarījusi slēdzienu, ka vina vindikācijas prasībā var atsaukties uz šo faktu kā īpašuma tiesību pie
rādījumu. Turpretim atbildētāja iebildumi, ka prasītāja nav pierādījusi, ka vina valda mierīgi, netraucēti 
un kā īpašniece, nav pamatoti, jo, kā norādījis Senāts, šādi valdīšanas faktori būtu jāatspēko atbildētājam, 
ja tas tos apstrīd2. 

Līdz ierakstīšanai zemesgrāmatās nekustamā īpašuma ieguvējam attiecībā pret 
trešajām personām nav nekādu tiesību. Tieši otrādi - viņam jāpacieš tās personas 
darbība, kura zemesgrāmatās ierakstīta kā īpašnieks. Tomēr viņam ir tiesība prasīt, 
lai agrākais īpašnieks veic visu nepieciešamo, lai nekustamo īpašumu ierakstītu 
zemesgrāmatās, kā arī lai agrākais īpašnieks atlīdzina par visu launticīgo darbību, 
kuras dēļ jaunajam īpašniekam radušies zaudējumi (993., 994. p.). 

Ieilguma iestāšanās sekas. Ieilguma ceļā īpašuma iegūšana notiek, pamatojoties 
uz likumu. Ieguvējam ir ne tikai tiesība, bet arī pienākums prasīt nekustamā īpašuma 
iegūšanas titula ievešanu zemesgrāmatās. Šī tiesība pastāv neatkarīgi no tās ieraksta 
zemesgrāmatā. No tā izriet, ka nekustamā īpašuma iegūšana, pamatojoties uz ieil
gumu, stājas spēkā ar likumā paredzētā valdīšanas laika notecēšanu saskaņā ar 
likumu, nevis ar tiesas sprieduma taisīšanu par minēto tiesību atzīšanu. Tiesa ar savu 
spriedumu vienīgi formāli konstatē un sankcionē prasītāja tiesības, kas iegūtas, pa
matojoties uz ieilgumu, un dod viņam iespēju ievest zemesgrāmatās savu valdīšanas 
titulu, tādēļ uz ieilguma pamata ceļamā prasība tieši vēršama uz valdīšanas titula 
ievešanu zemesgrāmatās. Bet, kaut arī prasības pieteikums prasa atzīt īpašuma tie
sības uz zināmu nekustamo īpašumu, pamatojoties uz ieilgumu, un tiesa tādā pašā 
formulējumā apmierina prasību, tad tas tomēr pēc būtības lietu negroza, jo šādā 
spriedumā tiek sasniegts tas pats likumā (1024. p.) paredzētais mērķis, t. i., prasītāja 
titula ievešana zemesgrāmatās. Ja starplaikā starp tiesas spriedumu, ar kuru tre
šajām personām atzīta īpašuma tiesība, pamatojoties uz ieilgumu, un tā konstatētā 
fakta (ieilguma ceļā radušos īpašuma tiesību) ierakstīšanu zemesgrāmatās formālie 
(t. i., zemesgrāmatās ierakstītie) īpašnieki jau apgrūtinājuši immobili labticīgam 

1 Senāta civila kasācijas departamenta spriedumi. 19297/TiesIietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1937. - Spriedums nr. 1 7 6 . - 161. lpp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1928//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. — 
Spriedums nr. 2 1 . - 2 3 . lpp. 



kreditoram, tad tiesas spriedums pats par sevi neiznīcina šādu ķīlas tiesību, kura jau 
nodibināta un ievesta zemesgrāmatās. No šāda hipotēkas ieraksta izrietošās nelab
vēlīgās sekas var ietekmēt tikai personu, kura ieguvusi īpašumu ieilguma ceļā, taču 
nav to ierakstījusi zemesgrāmatā, bet ne labticīgo hipotekāru, kurš var rēķināties ar 
ierakstiem zemesgrāmatās; citādi tās zaudētu publisku ticamību. Arī pamatojoties uz 
1480. p., koroborācija nevar aizskart jau agrāk zemesgrāmatās ierakstītās trešo per
sonu tiesības. Nekoroborētam īpašniekam pastāv tiesība prasīt iegūšanas nostip
rināšanu zemesgrāmatās neatkarīgi no tā, vai pēc valdīšanas noilguma notecēšanas ir 
notikušas kādas pārmainās personā, kura pēc zemesgrāmatām skaitījās par immobija 
īpašnieku'. 

"Divu īpašnieku p r o b l ē m a " . Persona, kas ieguvusi savas īpašuma liesības ar ieilgumu, iegūst 
īpašuma liesības, pamatojoties uz likumu. Kā nosaka 1024. pants, - tas, kas pēc ieilguma noteikumiem 
desmit gadu laikā valdījis nekustamu īpašumu, kurš zemesgrāmatās nav ierakstīts uz viņa vārda, atzīs
tams par tādu. kas ieguvis šo nekustamo īpašumu ar ieilgumu, un viņam ir tiesība un pienākums prasīt 
šā iegūšanas pamala ierakstīšanu zemesgrāmatās uz sava vārda. Kamēr ieguvējs to nedara, viņam ir 
tikai 994. panta 2. daļā paredzētās tiesības, respektīvi, līdz ierakstīšanai zemesgrāmatās nekustamā 
īpašuma ieguvējam pret trešajām personām nav nekādu tiesību un viņam jāatzīst par spēkā esošu ikviena 
uz šo nekustamo īpašumu attiecināta lās personas darbība, kura pēc zemesgrāmatām apzīmēta par šā 
īpašuma īpašnieku. Šīs normas jaunākajā literatūrā raksturotas kā "kodifikācijas neprecizitāte"', kuras 
nepilnība izpaužas tādējādi, ka nav "precīzi reglamentētas ar ieilgumu iegūtā īpašuma nereģistrēšanas 
sekas"2. Atsaucoties uz Senāta spriedumu, kurā izdarīts secinājums, ka "nav iedomājams stāvoklis, ka 
uz vienu immobili būtu divi īpašnieki, viens uz likuma pamata, otrs uz zemesgrāmatu ieraksta pamala", 
izdarīts secinājums, ka īpašuma atsavināšanas gadījumos "priekšroka ir jādod nevis tam. uz kura vārda 
īpašums ierakstīts zemesgrāmatā, bet gan lai personai, kura īpašumu ir ieguvusi ar ieilgumu"5. Tur
pretim citos gadījumos saskaņā ar jaunākajā literatūrā izvirzīto viedokli, proti, ja formālais īpašnieks 
īpašumu apgrūtinājis ar citām lietu tiesībām, lad šie apgrūtinājumi ir saistoši arī tam īpašniekam, kurš 
īpašumu ieguvis ieilguma ceļā, bet nav laikus ierakstījis zemesgrāmatā4. Šāds viedoklis visādā ziņā 
pamatojas uz sašaurinātu 994. panta 2. daļā paredzēto noteikumu tulkojumu, jo no 994. panta 2. daļas 
izriel, ka līdz ierakstīšanai zemesgrāmatā nekustamā īpašuma ieguvējam jāatzīst par spēkā esošu v i s a 
(autora retinājums - ./. R.) uz šo nekustamo īpašumu attiecināta tās personas darbība, kura pēc zemes
grāmatām apzīmēta par šā īpašuma īpašnieku. Kādēļ no šī nepārprotamā likuma noteikuma būtu taisāms 
izņēmums attiecībā uz tādu formālā īpašnieka darbību, kas vērsta uz īpašuma atsavināšanu, to minētā 
viedokļa autors A. Grūtups nepaskaidro. Jāpiebilst arī. ka šajā vietā paustais viedoklis ir krasā pretrunā 
ar tā paša aulora citur izklāstīto pilnīgi pamatoto secinājumu, ka tādā gadījumā, ja formālais īpašnieks, 
kurš īpašumu ieguvis uz apstrīdama darījuma pamala, "īpašumu pēc darījuma, kurā ir iekšēji trūkumi, 
nesagaidot prasības celšanu, paspēj pārdot trešai personai, tad trešā persona iegūst jau neatgriezenisku 
tiesību (..). Trešā persona var pat apzināti iegūt nekustamu īpašumu no personas, kura savas tiesības 
pamato ar apstrīdamu darījumu, jo jautājums par trešās personas labticīgumu, tajā skaitā arī par iespē
jamiem darījuma trūkumiem, vispār nevarētu pastāvēt, tā ka trešā persona ieguvusi to, kas ierakstīts 
(nostiprināts) zemesgrāmatā. Trešo personu par nelabticīgu var atzīt tikai tad. ja tā iegādājas nekustamu 
īpašumu vai citas lietu tiesības, zinot, ka tās nepieder pārdevējam, visos citos gadījumos - arī zinot par 
tādu iespējamo tiesību eksistenci, kuras nav pārdevējam, trešā persona atzīstama par labticīgu.""• Pilnīgi 
pamatoti, atsaucoties šajā gadījumā uz literatūrā jau agrāk izteikto uzskatu, kas pamatots ar to, ka līdz 

1 Konrādi F'., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma 111 daļas skaidrojumi. - R., 
1935.-855. p. komentārs. 

2 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p.). - R . , 1996. - 103. lpp. 
3 Turpat. - 104. lpp. 
4 Turpat. 
5 T u r p a t . - 7 9 . lpp. 



šāda īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda iepriekšējam īpašniekam ir vindikācijas, 
respektīvi, liettiesisks prasījums pret jauno ieguvēju, bet no ieraksta izdarīšanas brīža zemesgrāmatā 
viņam vairs šāda liettiesiska prasījuma nav, un tātad attiecībā pret jauno ieguvēju, ar kuru viņam nav 
saistību tiesisko attiecību, nav prasījuma vispār1, A. Grūtups šajā gadījumā tomēr nepieņem šā uzskata 
kvintesenci, t. i., zemesgrāmatu negrozāmības un publiskās ticamības principu, uz kuru šis pats autors 
norādījis citā sava darba vietā2. Ir pilnīgi skaidrs, ka šo šķietamo pretrunu jeb "divu īpašnieku problē
m u " iespējams saskaņot tikai vienā veidā, proti, attiecinot zemesgrāmatu publiskas ticamības un 
negrozāmības principu uz visiem gadījumiem, tajā skaitā arī uz to situāciju, kad īpašums ieilguma 
ce|ā pārgājis vienai personai, taču joprojām ierakstīts zemesgrāmatā uz citas personas vārda. Personai, 
kas ieguvusi īpašumu ieilguma ceļā, jāpacieš visas formālās īpašnieka darbības sekas, tajā skaitā arī 
īpašuma atsavināšana. Tādējādi "divu īpašnieku problēma" atkrīt, jo, kaut arī īpašumam ir tikai viens 
likumīgs īpašnieks, proti, tas, kurš ieguvis īpašumu ieilguma ceļā, saskaņā ar 994. panta 2. daļas 
noteikumiem viņam jāpieņem tās darbības sekas, ko izdarījis formālais īpašnieks līdz zemesgrāmatu 
ieraksta pārgrozīšanai. Pretējā gadījumā šīs nelabvēlīgās sekas būtu jāuzņemas trešajām personām 
un zustu zemesgrāmatu publiskās ticamības principa nozīme, kas noteikta civiltiesiskās apgrozības 
stabilitātes interesēs. 

Atvasinātā īpašuma iegūšana parasti pamatojas nevis uz kādu atsevišķu faktu, 
bet gan uz vairāku juridisku faktu kopumu. Tā, piemēram, lietas nodošanas pamatā ir 
ne tikai pati lietas nodošana, bet ari tās personas, kas lietu nodod (tradens), griba šo 
lietu nodot īpašumā, kā ari lietas ieguvēja (aceipiens) griba šo lietu iegūt īpašumā. 
Šajā gadījumā svarīgi arī, lai abas puses pareizi saprastu nodošanas darījuma nozīmi, 
respektīvi, nav pieļaujama kļūda nodošanas darījumā (trade riti s error in causa). 
Dažkārt, piemēram, dāvinājuma gadījumā, ir svarīga arī saņēmēja persona. Visi šie 
juridiskie fakti nevar norisināties vienlaikus. Dažos gadījumos laika atstarpe starp 
atsevišķām darbībām un notikumiem var būt loti liela. Tā, piemēram, testamenta 
taisīšana, mantojuma atklāšanās, tā pieņemšana, apstiprināšana mantojuma tiesībās 
un mantojumā ietilpstošo lietu iegūšana ir juridisku faktu kopums (juridiskais sa
stāvs), uz kura pamatojoties var iegūt lietu īpašumā. Taču laika zinā starp pirmo un 
pēdējo faktu var paiet gadu desmiti. 

īpašuma tiesība ir atvasināta no tās personas tiesībām, no kuras lieta iegūta. Tā 
arī ir atvasinātās iegūšanas būtība. Tiesības varbūt sašaurinātas (ja pie atsavināšanas 
iepriekšējais īpašnieks atrunājis kādas tiesības sev), transformētas (piemēram, ja 
tiesa, spriežot par īpašuma dalīšanu, domājamās daļas vietā noteic reālu daļu). Nekad 
ieguvēja tiesības nevar būt plašākas par vina juridiskā priekšteča tiesībām: nemo ad 
alium plus iuris transferre potest, quam ipse habet (neviens nevar nodot vairāk 
tiesību, nekā viņam pašam ir). 

Ja kāds apgalvo, ka lietu ieguvis no cita kā nodotu vai mantotu, tad viņam ari 
jāpierāda, ka viņa priekšgājējs bijis tās īpašnieks (1060. p. 2. d.). Likumā norādītie 
vārdi "kā nodotu vai mantotu" būtu jāpapildina vēl ar citiem gadījumiem — tiesas 
spriedumu (adiudicatio), administratīvu aktu. 

Atvasināto un sākotnējo īpašuma iegūšanas veidu klasifikācijas relatīvais 
raksturs. Divi pretnostatītie īpašuma iegūšanas veidi, kam ir svarīga nozīme īpašuma 
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tiesību pierādīšanā, ir aizgūti no romiešu tiesībām. Tāpēc tie nevainojami darbojas 
tajā vidē, kas palikusi nemainīga kopš senatnes, t. i., attiecībā uz kustamām lietām, 
īpašuma tiesību uz nekustamu lietu apliecina ieraksts zemesgrāmatā. Protams, ierak
stu var anulēt, ja tas izdarīts kļūdaini, piemēram, ja darījums, uz kuru pamatojoties 
izdarīts ieraksts, atzīts par spēkā neesošu. Tomēr arī šādu darījumu var atzīt par spēkā 
neesošu tikai divos gadījumos: pirmkārt, ja tas ir absolūti spēkā neesošs, otrkārt, ja 
apstrīdama darījuma dalībnieks to patiešām apstrīd. 

Absolūti spēkā neesošs darījums apstrīdams neatkarīgi no noilguma. Tas darbojas 
pret jebkuru trešo personu, jo īpašuma tiesības, kas iegūtas uz šāda darījuma pamata, 
neeksistē. Arī laika tecējums šeit neko nespēj līdzēt - si initio nullum est tvactus 
tempori поп convalescit (ja darījums pirmsākumā ir nederīgs, tad laika tecējums to 
nepadara par spēkā esošu). 

Apstrīdama darījuma spēkā esamība ir relatīva. Kamēr nepastāv strīds, ieraksts, 
kas pamatots uz tāda darījuma, ir spēkā. Tomēr arī tādā gadījumā, ja darījums un līdz 
ar to zemesgrāmatu ieraksts tiek anulēts, spēkā neesošā ieraksta sekas attiecas tikai 
uz atsavinātāju. Pret atsavinātāju ieguvējam ir personisks prasījums sakarā ar apstrī
dēto darījumu. Attiecībā pret trešo personu, kas ieguvusi lietu, pamatojoties uz pub
liski pieejamu ierakstu, šāda prasījuma ieguvējam nav. Trešā persona pat var apzināti 
iegūt īpašumu uz nekustamu lietu, ko atsavinātājs dibinājis uz apstrīdamu darījumu, 
jo jautājums par viņa labticīgumu pat nerodas, tādēļ ka viņš iegūst lietu, uz kuras 
piederību norāda zemesgrāmatu ieraksts1. Tātad arī atvasināto nekustamā īpašuma 
tiesību izšķirošais pierādījums ir nevis priekšgājēja tiesības, bet gan ieraksts zemes
grāmatā, kaut ari pēc savas būtības tiesībām neatbilstošs.2 Uz nekustamām lietām, 
kas nav ierakstītas zemesgrāmatā, šo secinājumu, protams, attiecināt nevar. 

Attiecībā uz kustamām lietām pastāv princips, ka tam, kas lietu ieguvis no cita, 
jāpierāda, ka viņa priekšgājējs bijis tās īpašnieks (1060. p. 2. d.). Taču ari šajos 
gadījumos nepieciešamība pēc tiesību priekšteča īpašuma pierādījumiem darbojas 
visai ierobežotā spektrā, ņemot vērā, ka pašu šo lietu atprasīšana ierobežota ar citu, 
apgrozības interesēs nodibinātu principu "Hanā muss Hanā wahren", respektīvi, arī 
šajā gadījumā ārējiem faktoriem - sabiedrībā atzītam apgrozījumam tiek dota priekš
roka salīdzinājumā ar "autentiskām" īpašuma tiesībām. 

īpašuma iegūšana ar nodošanu. Lai rastos īpašuma tiesība uz šāda pamata, 
nepieciešami divi nosacījumi - lietas nodošana (987. p.) un atsavināšanas darījums 
(989. p.) jeb t. s. traditio. 

Civillikums nosaka t. s. nodošanas sistēmu, t. i., neatkarīgi no lietas faktiskajiem 
apstākļiem nodošanai jāizpaužas jebkurā gadījumā, izņemot vienīgi nekustamas lietas 
nodošanu, ko aizstāj ieraksts zemesgrāmatā. Ar to vien, ka lietas īpašnieks to atsavi
nājis, 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 

' Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том П. - С. 1159. 
2
 Mūsdienu Senāla tiesu prakse, kas izpaužas vairākos spriedumos, kas taisiti pēc 2000. gada, gan šo 
atzinu neapstiprina (sk. 52. lpp.). 



ieguvējam. Ar nodošanu jaunais ieguvējs iegūst īpašuma tiesību uz lietu tādā pašā 
apmērā, kādā tā piederējusi lietas nodevējam (987. p.). 

īpašuma tiesība rodas nevis paša tiesiskā darījuma rezultātā, uz kuru pamatojoties 
lieta nodota, bet gan tāpēc, ka pusēm ir nolūks pārnest īpašuma tiesības. Ja līdztekus 
īpašuma tiesību iegūšanai tiek prasīts arī juridiskais pamats, tad tas jāsaprot tikai tādā 
nozīmē, ka nolūks vai griba, kas vērsta uz īpašuma pārnešanu, ir juridiski motivēta, 
t. i., izpaužas juridiskā darījumā. Saskaņā ar šo teoriju juridisks darījums, kura rezultāts 
ir nodošana, ietekmē nodošanas spēkā esamību tādā mērā, ka, no vienas puses, nepastāv 
aizliegums nodot lietu un, no otras puses, ārējie atpazīšanas līdzekli liecina par abpusēju 
nodomu pārnest īpašuma tiesības. Kā pierādījums tam, ka tiesiskais darījums nav vienī
gais un pēdējais īpašuma tiesību nodošanas pamats, kalpo tas apstāklis, ka kontrahentu 
maldība attiecībā uz pašu darījumu, kam, loģiski ņemot, vajadzētu būt par šķērsli īpašuma 
tiesību pārejai, izrādās nebūtiska. Saskaņā ar 996. pantu tikai kļūda attiecībā uz no
dodamo lietu ir šķērslis īpašuma tiesību pārejai uz ieguvēju, bet visas pārējās kļūdas, to 
skaitā arī kļūda attiecībā uz tiesisko darījumu, nekaitē īpašuma tiesību iegūšanai1. 

Tradīcijas nozīme īpašuma tiesību iegūšanā nodošanas ceļā nevar tikt pārspīlēta. Jau pirmskara 
praksē daudzos gadījumos civiltiesiskajā apgrozībā darījuma dalībnieki bija atteikušies no tradīcijas kā 
īpašuma tiesību pārejas priekšnoteikuma. 

Piemērs nr. 9. Konkrētā lietā Senāta spriedumā strīdā, kas saistīts ar to, ka viens no procesa dalīb
niekiem nopircis mežu, atzīts, ka, pārdodot mežu, tā nodošana kā īpašs akls (brevi manu traditio) nebija 
vajadzīga un ka arī bez šādas tradīcijas viņš bija ieguvis īpašuma tiesības uz mežu2. Tiesa, iepriekš 
apskatītajā gadījumā gan strīdus dalībnieks bija ieguvis mežu kopā ar mājām, kas pārgājušas viņa īpašumā 
agrāk nekā desmil gadus, pirms tika izspriests šis strīds. Tomēr, ņemot vērā meža īpašo statusu, proti, tā 
"spēju" atsevišķos gadījumos būt kustamai mantai, nepārtraucot reālo sakaru ar zemi, mājas iegūšana pati 
par sevi diez vai varēja pārnest uz ieguvēju arī īpašuma tiesības uz mežu. Zemes reformas gaitā, kas tika 
veikta Latvijā 20. gadu sākumā, pastāvēja princips, ka, izpērkot jaunsaimniecību zemes, jaunsaimnieki 
neieguva īpašumā mežu, kas atradās uz šīs zemes, izņemot mežu, kuru Centrālā zemes ierīcības komiteja 
bija speciāli piešķīrusi lauksaimniecībai. Ievērojot šo likuma aizliegumu, kādā konkrētā lietā Senāts 
nosprieda, ka pat arī tādā gadījumā, ja šī atruna nav norādīta pašā līgumā ar jaunsaimnieku, jāsecina, ka 
mežs viņam nav pārdots un izpirkuma līgumā neietilpst, pamatojoties uz likuma normu, kas jāzina katram-5. 

Lietas nodošana var izpausties dažādi. Viens no teorētiski maz pētītiem jautā
jumiem i r-va i tradīcija, ja jau tā ir nepieciešams nosacījums īpašuma tiesību pārejai, 
savukārt nav uzskatāma par patstāvīgu darījumu līdztekus pašam atsavināšanas darī
jumam. Vēl romiešu tiesībās tika detalizēti apspriests jautājums par to, vai īpašuma 
tiesības pāriet arī tādā gadījumā, ja tradents kļūdās savos nolūkos. Tā, piemēram, 
īpašuma tiesības nepāriet, ja mērķis nav bijusi īpašuma tiesību nodošana, ja lieta 
nodota, pamatojoties uz ķīlas tiesībām (tā saucamais error in dominio - kļūda īpašumā). 
Tāpat īpašuma tiesības saskaņā ar romiešu tiesību principiem nepāriet, ja tradents 
kļūdās ieguvēja personā (error in persona). Tomēr gadījumos, ja īpašums tiek iegūts 
atlīdzības darījuma, piemēram, pirkuma ceļā, šādai kļūdai nav nozīmes. īpašuma 
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tiesības saskaņā ar romiešu tiesību principiem nepārgāja arī tādā gadījumā, ja tradents 
kļūdījās nododamajā lietā (error in corpore). Turpretim saskaņā ar tiem pašiem 
romiešu tiesību principiem tradenta nepareiza izpratne par nodošanas motīviem ne
kavē īpašuma tiesības pāreju (tradentis error in causa non nocel). Strīds romiešu 
juristu starpā pastāvēja par to, vai šāda kļūda nodošanas motīvā neietekmē īpašuma 
tiesības pāreju arī tādā gadījumā, ja ieguvējs zina par tradenta kļūdu, respektīvi, 
atrodas ļaunā ticībā. Šo pretrunu romiešu juristu uzskatos pētniekiem nav izdevies 
saskanot. Par pareizo tiek uzskatīts viedoklis, ka arī ieguvēja launticīgums nekavē 
īpašuma tiesības pāreju, piemēram, ja viens vēlas lietu dāvināt, bet otram ir nolūks 
lietu aizņemties1. Citiem vārdiem, saskaņā ar romiešu tiesibām traditio tika apskatīta 
kā abstrakts darījums2, kaut arī jau romiešu tiesību pētnieki uzsvēra, ka civiltiesiskajā 
apgrozībā tas tā nebūt nav. Kā uzskata šī darba autors, literatūrā nav apspriests 
jautājums par to, vai šo teoriju iespējams attiecināt uz Latvijas tiesībām, pamatojoties 
uz Civillikumu, vai Baltijas tiesībām, pamatojoties uz VLK. Praktiski apsvērumi 
drīzāk vedina domāt, ka šī teorija nebūtu pielietojama, ņemot vērā, ka dažos ga
dījumos romiešu tiesībās šīs koncepcijas loģiskais rezultāts bija diezgan odiozi seci
nājumi. Tā, piemēram, saskaņā ar šo teoriju īpašuma tiesība, pamatojoties uz tra
dīciju, pāriet ieguvējam arī pat tādā gadījumā, ja nodošanas mērķis ir prettiesisks, 
piemēram, slepkava iegūst tiesības uz atlīdzību par izdarīto slepkavību3. Tradīcija 
pati par sevi var būt gan atsavināšanas darījuma, gan arī kāda cita darījuma vai pat 
notikuma rezultāts, kam vēlāk pievienojas atsavināšanas darījums (991. p.), pie
mēram, ja izīrētājs un īrnieks vienojas, ka īrnieks pērk lietu, kas jau atrodas viņa 
turējumā saskaņā ar īres līgumu, vai īpašnieks, kuram piederošās lietas nejauši no
kļūst kaimiņa zemes gabalā (1093., 1099. p.), piekrīt, ka kaimiņš tās nopērk, u. tml. 
Ja lieta jau atrodas pie ieguvēja, tad īpašuma iegūšana notiek brevi manu traditio 
ceļā. Var notikt arī otrādi - kad saskaņā ar noslēgto darījumu lieta pāriet ieguvēja 
īpašumā, taču faktiskā nodošana nenotiek, respektīvi, lietas līdzšinējais valdītājs 
pārvēršas par turētāju (constitutum possessorium). Preču noliktavu un preču krājumu 
nodošanu izdara, arī nododot atslēgas, rēķinus, konosamentus, preču zīmes u. tml., 
ja līdz ar to nodevējs izsaka nodomu atdot savu īpašumu, bet saņēmējs — to iegūt 
(990. p. 2. d.). Lietiskie vērtspapīri jeb t. s. tradīcijas (dispozīcijas) papīri, proti, preču 
zīmes dublikāts, iekraušanas zīme, konosaments, noliktavas zīmes, ko sauc arī par 
transportpapīriem, nodibina prasību, pamatojoties uz līgumu, piemēram, uz pārva
dāšanas (frakts) līgumu, un līdz ar to nodibina arī lietisku varu pār pārvadāšanā 
pieņemto mantu. Nododot konosamentu pircējam, pārdevējs tikai tad līdz ar to nodod 
pircējam preci īpašumā, pat ja pircējam būtu (vai nebūtu) faktiskā iespēja preci 
saņemt no kuģa tikai tā pienākšanas momentā norunātā ostā"5. 
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Arī constitutum possessorium gadījumā, respektīvi, kad lietas līdzšinējais val
dītājs pārvēršas par turētāju, nodošana neizpaliek. Lai to saprastu, jāņem talkā Civil
likumā izklāstītā valdījuma teorija. Katrs reiz iegūts lietas valdījums turpinās tik ilgi, 
kamēr pastāv fiziska vara pār lietu un griba to paturēt kā savu. Tiklīdz beidz pastāvēt 
abi šie nosacījumi vai kaut viens no tiem, izbeidzas arī valdījums (896. р.). 

Valdījuma izbeigšanās iespējama, gan izbeidzot faktisko varu pār lietu, gan arī 
tad, ja izbeidzas griba to paturēt kā savu. 

Ja pārdotā manta līdz pārdošanas brīdim jau atrodas pircēja valdījumā, piemēram, saskaņā ar nomas 
līgumu, kā arī pamatojoties uz rokas ķīlu, ja tā nodota viņam glabājumā, tad pats par sevi saprotams, ka 
nepieciešams vēlreiz nodot lietu, un pati nodošana piešķir no tās atkarīgajam valdījumam patstāvīgu 
raksturu (traditio brevi manu). Mainās nevis faktiskā personas attieksme pret lietu, bet tikai juridiskā 
valdījuma īpašības. 

Ja lieta atrodas trešās personas valdījumā, tad, kaut arī īpašnieks var pilnvarot ieguvēju lietas 
paņemšanai no trešās personas un šajā nolūkā pat nodot šai personai arī vindikācijas prasījuma tiesības, 
pati nodošana un ari īpašuma tiesības pāreja var tikt uzskatīta par notikušu tikai no lietas faktiskās 
sagrābšanas brīža. Lai iegūtu šādu valdījumu, ir nepieciešams, pirmkārt, lielu pakļaut fiziskai varai, 
otrkārt, nolūks paturēt to sev (879., 883. р.). Fiziskā darbība neprasa fizisku saskarsmi ar lietu, ņemot 
vērā, ka valdījums skaitās iegūts ar to brīdi, kad ieguvējam ir iespēja, kura jānodibina katrā konkrētajā 
gadījumā, nekavējoties pilnīgi ietekmēt lietu tieši, jo 883. p. norādītie gadījumi ir tikai piemērveida 
uzskaitījums. Nolūks (animus possidendi) izriet no lietas apstākļiem un var tikt gan pozitīvi izpausts, 
gan arī izpausties konkludentās darbībās1. 

Saskaņā ar 2003. gada 18. jūnijā pieņemto likumu Jūras kodekss (Latvijas Vēstnesis. - 2003. -
nr. 91) par kuģa īpašnieku atzīstama persona, kas par tādu reģistrēta Kuģu reģistrā. Pamats īpašuma 
tiesību iegūšanai uz kuģi ir 1) tiesisks darījums - gan vienpusējs gribas izteikums, gan arī līgums; 2) 
likumiska mantošana; 3) likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums. 

Nodot lietu var ari ar atliekošu nosacījumu; tādā gadījumā īpašums pāriet uz ieguvēju tikai pēc šā 
nosacījuma iestāšanās. Iegūšanas tiesiskais pamals ierakstāms zemesgrāmatās tikai pēc nosacījuma 
iestāšanās (997. р.). Nodošana ar nosacījumu ir tad, ja to paredz darījums ar nosacījumu. Tas, kurš 
nodod, paliek īpašnieks līdz nosacījuma iestāšanās brīdim. Tikai viņam ir tiesības nodibināt liettiesiskās 
tiesības, kaut arī ierobežotas laika zinā saskaņā ar principu nemo ad aliiim plus iuris transferre potest, 
quam ipse habet (neviens nevar nodot vairāk tiesību, nekā viņam pašam ir). Rīkojumi, kurus šajā 
starplaikā izdara nākamais ieguvējs, vienmēr skaitās izdarīti kā neīpašnieka rīkojumi, un lādē] tos var 
apstrīdēt arī pēc nosacījuma iestāšanās. To var izdarīt arī pats apsolījušais, ja viņam ir šāda interese, 
taču labticīgai trešajai personai ir iespējams iegūt īpašuma tiesības (sk. 117.—118. lpp.). Kaut arī starp
laikā īpašnieka nodibinātās lietu tiesības ir terminētas laika ziņā un izbeidzas, iestājoties nosacījumam, 
tomēr juridiskās sekas, kas no šīm nodibinātajām lietu tiesībām radušās, it īpaši starplaikā iegūtā pelņa, 
paliek tam, kurš ir nodevis tiesības (1560. р.). Nevar ierakstīt zemesgrāmatā nākamās īpašuma tiesības, 
jo tās vēl nav iestājušās (1558. р.). Tas tomēr neizslēdz iespēju labprātīgas atsavināšanas gadījumā 
pievienot tādus noteikumus un termiņus, no kuriem nav atkarīga pati īpašumu tiesības iegūšana, bet 
tikai īpašumu tiesības pastāvēšanas apjoms un laiks, piemēram, kad faktiskā nekustamā īpašuma nodo
šana saskaņā ar līguma noteikumu pircēja vai pārdevēja ērtību dēl tiek atlikta līdz zināmam termiņam 
vai ari kad īpašnieks, atsavinot nekustamo īpašumu, saglabā sev tiesības to lielot. Šādā gadījumā 
īpašuma tiesība pāriet ieguvējam, taču vienlaikus ar iegūšanu bijušajam īpašniekam rodas saistību 
tiesības vai lietu tiesības, ar kurām apgrūtināta ieguvēja īpašuma tiesība, taču pati iegūšana tādā veidā 
neliek atlikta. 

īpašuma tiesības iegūšana ar atceļošu nosacījumu ir pilnīgi iespējama (1564., 1565. р.). Šī īpašuma 
tiesības īpatnība ir tāda, ka, iestājoties noteiktajiem apstākļiem, kā arī paša īpašnieka darbību rezultātā 
šāda īpašuma tiesība ir atceļama, un notiek šīs tiesības pagrieziens par labu personai, kura iesniedz 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-
1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 340. 



attiecīgu prasību, pamatojoties uz to, ka paredzētie apstākli ir iestājušies. īpašuma tiesības, kas nodibi
nātas ar atceļošu nosacījumu līdz šī nosacījuma iestāšanās brīdim, respektīvi, līdz brīdim, kad ieinte
resētā persona iesniedz prasību par īpašuma tiesības atcelšanu, atzīstama par pilnīgi likumiskām tiesī
bām, kas ir brīvas no jebkādiem ierobežojumiem un ir neapstrīdamas1. 

Nevar nostiprināt īpašuma tiesības, pamatojoties uz priekšlīgumu vai rokas naudas līgumu. Šo 
līgumu mērķis nav nodibināt lietu tiesības, bet tikai prasījumu (saistību). 

Nekustamas lietas nodošana nav nepieciešama (992. p.). Nekustamu lietu nodo
šanu aizstāj iegūšanas tiesiskā pamata un par to izgatavotā akta ierakstīšana zemes
grāmatās. 

Kad īpašuma tiesība pārgājusi uz tiesību ieguvēju un ievesta zemesgrāmatās, tas apstāklis, ka lieta 
atrodas agrākā īpašnieka varā, nepiešķir viņam ne valdījuma, ne rīcības tiesības. Ar īpašuma pārnešanu 
uz jauno ieguvēju, ko atspoguļo zemesgrāmatu ieraksts, iepriekšējais īpašnieks kļuvis par mantas 
turētāju. Vienlaikus ar īpašuma pārnešanu notiek arī valdījuma pārvēršanās par turējumu (constitutum 
possessorium)2. Nekustama manta agrākā īpašnieka rokās pārvēršas par svešu mantu. 

Prasība par īpašuma koroborāciju, pamatojoties uz noslēgtu pirkuma līgumu, ir 
pilnīgi patstāvīga prasība, kas nav saistīta ar citām no šī līguma izrietošām saistībām, 
piemēram, par nopirktās lietas nodošanu pircējam. 

Piemērs nr. 10. Kādā konkrētā lietā apspriests jautājums par to, vai pēc atsavinātāja nāves sludinā
jumā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās noteiktajā termiņā pircējam, kura iegūtais īpašums nav 
koroborēts uz viņa vārda, ir jāpiesaka šis prasījums atsavinātāja mantiniekiem. Un, kā izriet no Senāta 
sprieduma, tad sakarā ar šāda termiņa nokavēšanu ieguvējs var arī zaudēt savas tiesības prasīt iegūtā 
īpašuma koroborāciju uz viņa vārda no atsavinātāja mantiniekiem3. Taču arī nekustama īpašuma no
došanas gadījumā jāizšķir darījuma noslēgšana un īpašuma tiesību pāreja, kas izpaužas kā simboliska 
nodošana. Atsavinātājam jāveic visas nepieciešamās darbības, lai nekustamais īpašums tiktu ierakstīts 
zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda. Līdztekus ierakstīšanai zemesgrāmatā patstāvīga nozīme var būt val
dījuma iegūšanai. Tai gan nav izšķirošas nozīmes, lai iegūlu īpašuma tiesības. Citādi būtu jāatzīst, ka 
var pastāvēt divi īpašuma iegūšanas momenti - ieraksts zemesgrāmatā un pārņemšana (ievešana) 
valdījumā. Šis jautājums acīmredzot juristiem izsenis ir sagādājis zināmas grūtības. Uz to, starp citu, 
norāda kāds Senāta spriedums, kurā Senāts, atsaucoties uz K. Erdmanu, ir atļāvies kritizēt viņa izteiku
mus šajā jautājumā. Strīds bija saistīts ar īpašuma pāreju tradīcijas ceļā, pie tam Senāts atzinis, ka 
"nekustamas mantas nodošana valdījumā prasāma tikai tik tālu, cik ieguvējs a t s a u c a s uz s a v u 
v a l d ī j u m u , i l sevišķi p o s e s o r ā p r ā v ā (relinājumi Senāta spriedumā - . / . /?.)".4 "Ja Erdmans 
turpat 116. lpp. tekstā apgalvo, ka bez koroborācijas būtu vajadzīga traditio ari ī p a š u m a (retinājums 
Senāta spr iedumā-J . R.) tiesību pārejai, t a d E r d m a n a m n e k a d n e v a r p i e k r i s t ! (šī darba 
autora retinājums - ./. R.)."s 

Lai iegūtu īpašumā nekustamo īpašumu, nav būtiski nepieciešams, lai tiesa izda
rītu ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā, un tādēļ tāda ievešana notiek tikai tad, 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 351, 352. 
2
 Барон Ю. Система Римского гражданского права. Книга II. Владение. Книга III. Вещные права. -

С.-Петербург, 1908. - С. 16. 
3
 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1928//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 78. - 78. lpp. 

4 ErdmannC. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachen
r e c h t . - R i g a : Kymmel's Verlag, 1 8 9 1 . - S . 116. 

i Senāta civilā kasācijas departamenta 1938. gada spriedumi/Pieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1938. - Spriedums nr. 22. - 26. lpp. 



kad ieguvējs to noteikti veļas, it sevišķi, ja nekustama īpašuma atsavināšana notikusi 
pret iepriekšējā īpašnieka gribu (995. p.). 

Piemērs nr. 1 1. Kādā slrīdā par to, vai prasītājai, kas ieguvusi strīda namu publiskā izsolē un ievesta 
nama valdīšanā, bija tiesības vienoties par īres maksu ar īrnieku, neraugoties uz to, ka savas izsolē 
iegūtās īpašuma tiesības vina nav ievedusi zemesgrāmatā, Senāts savā spriedumā paskaidroja, ka ar 
ievešanu valdīšanā, pamatojoties uz tiesas adjudikācijas (adiudicatio-J. R.) lēmumu, notiek immobila 
nodošana nosolītajam, pārtraucot lajā pašā laikā agrākā īpašnieka valdīšanu, kas no šā laika vairs nevar 
realizēt uz immobili kaut kādas tiesības, lai gan tās ierakstītas zemesgrāmatā. Agrākā īpašnieka vietā 
stājies nosolīlājs, kas pirmo var izlikt no immobila. bet, tā kā lēmums par nosolītajā ievešanu valdīšanā 
ir saistošs arī īrniekam kā personai, kas savas tiesības atvasina no agrākā īpašnieka, tad nosolīlājs ari tos 
varētu izlikt, ja las nerunātu pretim likumam par telpu īri. Šāds konstatējums, pēc Senāta uzskata, ari 
pilnīgi saskan ar VLK 756. pantu (Civillikuma 959. pants), pēc kura bonāefideipossessor(un par lādu 
atzīstams nosolītājs, kas uz tiesas lēmuma pamata ievests valdīšanā) iegūst (saņem) augļus ar separāciju, 
las ir. civilauglus (iri) ar īres maksas termiņa iestāšanos. Tātad īrnieks būtu likumīgi atbrīvots no īres 
maksas, ja viņš samaksātu ieguvējam, kas ievests immobila valdīšanā, bet. ja īrnieks likumīgi atbrīvojies 
no īres maksas, maksājot to ieguvējam (nosolītajam), tad ieguvējs arī atzīstams par likumīgu kreditoru. 
Tādējādi valdīšanā ieveslais ieguvējs ir pietiekami leģilimēts stāties agrākā īpašnieka vietā1. No šī 
piemēra izriet, ka tiesas izdarītai ievešanai valdījumā, tāpat kā jebkurai ievešanai valdījumā, nav patstā
vīgas nozīmes īpašuma tiesību pārejā uz pašu nododamo lietu, taču tai var būt nozīme, pirmkārt, 
posesoros strīdos, tajā skaitā ari valdījuma prasībai, kas bieži vien notiek pirms īpašuma prasības (lai 
noskaidrotu prasītāju un atbildētāju), otrkārt, sakarā ar īpašuma tiesībām uz atsavināmās lietas augļiem, 
kas ievešanas gadījumā rodas pirms īpašuma tiesību pārejas (959. p.). Kā norādījis Senāts, nav šaubu, 
ka VCL 799. (987. p. 1. dala -./. tf.), 809. (993. p. I. dala -./. R.) pantā domāta nekustama manta. Tas 
izriet jau no VLK 814. (995. p. - . / . R.) panta, saskaņā ar kuru ievešana iegūtās nekustamās mantas 
valdījumā tiesas ceļā nav nepieciešama īpašuma tiesību pārejai pat tad, ja tā iegūta izsoles ceļā. Tātad 
vēl mazāka nozīme ir ievešanai valdījumā bez tiesas. īpašuma tiesības kā lietlicsiskas tiesības uz 
nekustamu mantu pāriet un ārēji izpaužas, tikai nostiprinot lās zemesgrāmatās. Ieguvējam nekustamas 
mantas nodošana valdījumā prasāma tikai tik tālu, cik ieguvējs atsaucas uz savu valdījumu, il sevišķi 
posesorā prāvā2. 

Iegūšanas tiesiskajam pamatam ir privāttiesisks raksturs. Persona, kas lietu nodod, 
ir atbildīga par to, ka ieraksta saturs atbilst tiesībām, piemēram, ka persona, kas 
ierakstīta par īpašnieku, ir vienīgais mantinieks u. tml. Gan šī persona, gan lietas 
ieguvējs atsavināšanas darījumā ir atbildīgs par vinu noslēgtā darījuma īstumu un 
par tā atbilstību patiesi domātajam darījumam. Ja tiek konstatēta īpašuma pāreja, 
pamatojoties uz darījumu, jāievēro visi darījuma nosacījumi. 

Piemērs nr. 12. Kādā lielā pastāvēja strīds par to, vai īpašuma tiesība vispār pārgājusi uz pircēju, 
ņemot vērā VLK 3942. pantu (Civillikuma 2069. p. -./. R.). kas paredz, ka pārdevējs var paturēl sev 
īpašuma tiesību uz pārdoto lielu vai nu tā, ka šī tiesība viņam paliek līdz tam laikam, kamēr nav galīgi 
samaksāta pirkuma maksa, vai arī tā. ka īpašuma tiesība pāriet atpakaļ uz vinu, ja pircējs nesamaksā. 
Senāts secināja, ka pieņemams par nolīgtu tas, ka īpašuma tiesība paliek pārdevējam, kamēr nav galīgi 
samaksāta pirkuma maksa (tā saucamais pactum reservati dominii). Strīdā esošajā gadījumā, pamato
joties uz pirkuma līguma noteikumiem, pārdotā lokomobile pāriet pircēja īpašumā pēc pēdējās samaksas 
Ls 500 apmērā līgumā noteiktā termiņā. Tā kā pircējs šo pirkuma cenas atlikušo summu terminā 
nesamaksāja, tad radās Strīds, vai pārdevējs, vēršot piedziņu uz pašam piederošo lokomobili un to 

' Senāta civila kasācijas departamenta 1934. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1935. - Spriedums nr. 36. - 37., 38. lpp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1938. gada spriedumi/ZTieslieiu ministrijas vēstneša pielikums. -
1938. - Spriedums nr. 23. - 25.-26. lpp. 



nosolot izsolē, neesot pircis pats savu mantu, un tādēļ šāds pirkums saskaņā ar VLK 3841. pantu (tas 
paredzēja, ka lietas pirkums nav spēkā un, ja tāds noticis, pircējs var samaksāto pirkuma summu prasīt 
no pārdevēja atpakaļ - Civillikumā nav ietverts. - ./. R.) neesot derīgs un pārdevējam, kurš līdz ar to 
lauzis noslēgto līgumu, nav pienākuma atmaksāt pirkuma cenas segumam samaksātos Ls 1000. Senāts 
konstatēja, ka no šādām nolīgtām nodrošinājuma tiesībām pārdevējs var vienpusīgi atteikties kurā katrā 
laikā, un tādā gadījumā, atkrītot tam nosacījumam, no kura iestāšanās atkarīga pircēja īpašuma tiesības 
iegūšana uz nopirkto mantu, pircējs pirkto mantu iegūst savā īpašumā. Tādā veidā pretēji apgabaltiesas 
atzinumam atbildētājs, vēršot piedziņu uz prasītājam pārdoto lokomobili, noslēgto līgumu nav lauzis un 
izsolē viņš nav pircis pats savu, bet gan prasītājam piederošo lokomobili'. Par nosacījumu šajā gadī
jumā Senāts acīmredzot uzskatīja pārdevēja tiesību vienpusīgi atteikties no pielīgtā pactum rezervāti 
dominii vai arī paturēt to spēkā, respektīvi, šis apstāklis atzīstams par atliekošu nosacījumu, kuram 
atkrītot īpašuma tiesība pārgājusi uz pircēju. 

Iegūšanas titulam ir jābūt reāli pastāvējušam, nevis hipotētiskam darījumam. Ja darījuma noslēg
šanas fakts nav pierādīts, tad arī īpašuma tiesību, pamatojoties uz ieilgumu, nevar iegūt. Tā Palsmanes 
Evaņģēliski luteriskās draudzes pilnvarnieks pamatojis prasību arto, ka 1798. gada 13. oktobrī muižas 
īpašnieks atdāvinājis prasītājai 1,3 ha lielu zemes gabalu kapsētas ierīkošanai. Šo dāvinājumu prasītāja 
pieņēmusi un ierīkojusi kapsētu ar nosaukumu "Palsmanes dzirnavu kapsēta". Palsmanes muiža tikusi 
ieskaitīta valsts zemes fondā, bet kapsēta kā neatsavināta palikusi prasītājas īpašumā. Sadalot Palsmanes 
muižu, neatsavināmā daļā ietilpstošās ūdensdzirnavas likušas piešķirtas muižas pēdējam īpašniekam, 
kurš tās pārdevis atbildētājai. Prasītāja savā laikā kapsētu neesot pieprasījusi pārvest zemesgrāmatās uz 
viņas vārda, tādēļ tā palikusi neatsavināmās daļas plānā. Sakarā ar to vina lūdz tiesu atzīt prasītājai 
īpašuma tiesības uz minēto kapsētu un to izdalīt no neatsavinātās muižas daļas. Apgabaltiesa, atrodot, 
ka prasītāja īpašuma tiesības uz kapsētu nav pierādījusi, nedz pamatojoties uz neatminamo valdījumu, 
nedz arī uz īpašuma tiesību ieilgumu, jo nav pierādīts iustus titulus, ir izdarījusi slēdzienu, ka prasītāja 
nav pierādījusi, ka kapsētas zeme būtu atdāvināta, nevis nodota draudzes lietošanā ar muižas īpašnieka 
1798. gada 13. oktobra aktu. Ja arī uz šī zemes gabala atrodas ierīkotā kapsēta un to ir lietojusi prasītāja, 
tad šis apstāklis pats par sevi lietotājai vēl nedod sevišķas tiesības to iegūt savā īpašumā. Pretēji kasācijas 
sūdzības iesniedzējas aizrādījumiem īpašuma tiesības uz kapsētas zemi var piederēt arī fiziskai personai, 
un tās var pastāvēt vienā laikā ar lietošanas tiesību piederību citai personai2. 

Piemērs nr. 13. Tiesa konstatējusi, ka zemes gabalu, par kuru pastāv strīds, no to īpašniekiem 
nopircis prasītājs un ka tikai formas pēc pirkšanas-pārdošanas līgums noslēgts ar atbildētājiem un 
apstiprināts zemesgrāmatās uz atbildētāju vārdiem. Zemes gabalu prasītājs esot valdījis kā "faktiskais 
īpašnieks" uz viņam izdotās atbildētāju ģenerālpilnvaras pamata. Tādu pilnvaru atbildētāji izdevuši 
prasītājam, lai viņš varētu rīkoties un pārvaldīt gruntsgabalu kā savu. Atbildētāji šo pilnvaru atsaukusi. 
Tā rezultātā, pēc Tiesu palātas atzinuma, iestājies moments, kad prasītājs var prasīt no atbildētājiem 
pildīt līgumu, kuru Tiesu palāta kvalificējusi kā fiduciāru līgumu, un pārvest īpašumu zemesgrāmatās 
uz sava vārda. Tādēļ Tiesu palāta apmierinājusi prasību, atzīstot prasītāja īpašuma tiesības uz zemes 
gabalu un nospriežot to nostiprināt zemesgrāmatās uz prasītāja vārda. Kā norādījis Senāts, tad prasītājam 
nav vajadzējis iesniegt vina apgalvoto fiduciāro līgumu rakstiska projekta veidā un celt prasību par šī 
līguma izveidošanu koroborēšanai derīgā formā un par tā nostiprināšanu zemesgrāmatās. Saskaņā ar 
Senāta atzinumu fiduciārās attiecībās jāizšķir pamatdarījums, respektīvi, pats fiduciārais darījums, ko 
var slēgt arī mutiski, un izpildes darījums, kas pēc būtības ir fiduciārā darījuma sekas un izpildījums. 
Šajā lietā izpildu darījums bijis tas pirkšanas-pārdošanas līgums, kuru atbildētāji bija noslēguši par 
nekustamo īpašumu. To darot, atbildētāji izpildījuši pušu noslēgto fiduciāro darījumu, pie tam no šī 
līguma izpildu darījuma nemaz nav jābūt redzamam, ka tas ir fiduciārā līguma izpildu darījums un kas 
ir fiduciārā līguma kontrahenti. Pats fiduciārais darījums pušu starpā noslēgts mutiski, un saskaņā ar to 
atbildētāji tikai formas pēc noslēguši savā vārdā pirkšanas-pārdošanas līgumu uz zemes gabalu, par 
kuru pastāv strīds, bet faktiskais zemes gabala pircējs bijis prasītājs. Tādēļ pušu attiecībās prasītājs 
atzīstams par zemes gabala vienīgo, kaut arī neformālo īpašnieku. Fiduciārā līguma izpildi prasītājs kā 

1 Senāta civila kasācijas departamenta 1938. gada spriedumi//Tieslielu ministrijas vēstneša pielikums. 
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fiduciants varēja prasīt ar vindiRācijas prasību, un viņam nebija jāceļ prasība par līguma ietērpšanu 
rakstiskā formā un tā koroborēšanu. Tādēļ Senāts kā nepamatotu noraidījis kasācijas sūdzībā izteikto 
viedokli, ka prasītājam, kura prasību tiesa kvalificējusi kā vindikācijas prasību, esot bijusi jāceļ prasība 
par rakstiska līguma noslēgšanu un tā koroborēšanu1. 

Attiecība starp noslēgto atsavināšanas līgumu un koroborācijas aktu (sk. 2. pieli
kumu) vērtējama kā attiecība starp privāttiesisku darījumu un publisku aktu. Ja da
rījums noslēgts atbilstoši likuma prasībām, tad saistība, kas radusies, noslēdzot šādu 
līgumu, ir no atsavinātāja atkarīgo darbību veikšana, lai īpašumu ierakstītu zemes
grāmatā uz ieguvēja vārda. Šī darbība izpaužas kā zemesgrāmatu nodaļai adresēts 
nostiprinājuma lūgums. Tā var būt arī cita veida darbība. 

Piemērs nr. 14. Kādā strīdā, kas bija radies par dāvinājuma līgumu, dāvinātājas bija izteikušas savu 
iepriekšēju piekrišanu līguma koroborēšanai bez dāvinātāju dalības. Kaut gan līgums bija noslēgts 
1911. gadā un apdāvinātā persona griezusies zemesgrāmatu nodaļā tikai 19 gadus pēc līguma slēgšanas, 
pie tam pretējā puse aizrādījusi, ka iestājies noilgums, Senāts konstatēja, ka nav pamata pielietot normas 
par noilgumu, kas atliecas uz tādiem gadījumiem, kad kāda no darījuma pusēm nav izpildījusi savu 
pienākumu. Ja nu šī persona savā laikā izpildījusi savu pienākumu, tas ir, devusi savu piekrišanu 
koroborācijai, tad nekādas prasības un nekāda prasījuma vairāk nevar būt, jo katrs prasījums izbeidzas 
pats no sevis, kad izpildīta tam atbilstošā parādnieka saistība, tāpēc nepastāv prasības vai prasījuma 
tiesības noilgums. Šajā gadījumā dāvinātājas līguma 7. paragrāfā izteikušas savu iepriekšējo piekrišanu 
līguma koroborēšanai bez dāvinātāja dalības. Tātad apdāvinātajam pret dāvinātājām nebija un nav 
nekādas prasības vai prasījuma tiesības, un tādēļ arī nav prasības vai prasījuma noilguma. Šis prasījums 
vai lūgums izdarīt koroborāciju, kas piederēja apdāvinātajam un kas adresēts zemesgrāmatu nodaļas 
priekšniekam, prasa zināmu darbību no viņa, bet ne no prasītājām kā apdāvinātā kontrahentēm. Šī 
zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka darbība ir publiska tiesiska rakstura un nav pakļauta noilgumam, 
kas ir privāttiesisks institūts un kas vienmēr ir vērsts pret privātas personas pienākumiem, kuru izpildī
šana netiek noteiktā laikā pieprasīta2. 

Nav svarīgi, vai atsavināšanas darījumu noslēdz īpašnieks pats vai arī to izdara cita persona 
(vietnieks), bet nepieciešams, lai no šī darījuma izrietētu tieši tās personas griba atsavināt lietu, kurai ir 
uz to tiesība (988. p.). Parasti, piemēram, pirkuma līgumā, šī griba tieši vērsta uz īpašuma tiesības 
nodošanu. Taču dažos gadījumos, piemēram, ja persona lietu ieķīlājusi vai uzdevusi pārdot, gribai ir 
pastarpināts raksturs, resp., tās galarezultāts - lietas atsavināšana - izriet no vairākiem darījumiem, vai 
pat, ja darījums slēgts ar atliekošu nosacījumu, - no darījuma un no notikuma (997. p.). Tā, piemēram, 
lietas ieguvējs var iegūt to ne vien no īpašnieka, bet atsevišķos gadījumos - arī no neīpašnieka - ķīlas 
turētāja u. tml. Iegūšana var pamatoties uz sarežģītāku juridisko faktu kopumu. Tā, piemēram, īpašuma 
iegūšanai mantošanas ceļā (1034. p.) ir vairāki priekšnoteikumi: mantojuma atstājēja nāve, radniecības 
fakts vai testaments, mantojuma pieņemšana. 

Lielbritānijā, ASV u. c. Common Law valstīs, izņemot vienīgi Austrāliju, tikpat kā nelieto absolūtu, 
oficiālas valsts institūcijas apstiprinātu titulu. Tā vietā lieto t. s. marketable title, par kuru atbildīgs ir 
pats nekustamā īpašuma atsavinātājs. Lietojot šo sistēmu, nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumos 
svarīgu vietu ieņem t. s. deed (darījuma izpildes akts), kura saturs ir atsavinātāja īpašuma tiesības 
apliecinošu dokumentu nodošana pircējam. Par šo dokumentu neapstrīdamību ir atbildīgs pats atsa
vinātājs. Pie tam lielākoties pircējs apdrošina sevi pret gadījumiem, kad tituls izrādītos neīsts vai tam 
būtu trūkumi. Zaudējumus, kas pircējam radušies un būtu jāsedz atsavinātājam, sedz apdrošināšanas 
sabiedrības. Uz ieguvēja pieprasījumu tiek veikta ari tiesas izdarāma ievešana nekustama īpašuma 
valdījumā (995. p.). 

' Senāta civila kasācijas departamenta 1938. gada spriedumi/ZTieslietu ministrijas vēstneša pielikums. — 
1938.-Spriedums nr. 1 5 . - 18.-19. lpp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1934. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. — 
1935. - Spriedums nr. 46. - 45.-46. lpp. 



Ierakstam pašam par sevi nav tiesību radoša spēka. Ieraksts, kas neatbilst faktis
kajam stāvoklim, var tikt dzēsts, ierosinot attiecīgu prasību tiesā. Taču starplaikā 
starp faktiem neatbilstošā ieraksta izdarīšanu un tā atzīšanu par spēkā neesošu veiktie 
darījumi ir saistoši tai personai, pēc kuras prasības ieraksts atzīts par spēkā neesošu 
(sk. 122. lpp.). Bet šis ieraksts (ingrosācija) un apliecības izsniegšana par šāda 
ieraksta izdarīšanu (koroborācija) atspoguļo lietas nodošanas galveno nosacījumu -
gribu pārnest īpašuma tiesības. Tam ir publisks raksturs. 

Pamats ieraksta grozīšanai ir arī tā jebkuras izmaiņas (nosaukuma, adreses, īpa
šuma tiesību dalu u. tml. precizēšana). Koroborācijas ierakstam jānodrošina publis
kums, ticamība un negrozāmība. Zemesgrāmatās apstiprināmi visi akti, saskaņā ar 
kuriem notiek nekustamas mantas īpašnieka maiņa vai īpašuma tiesības pamata 
grozījumi, to skaitā arī testamenti, jo arī tie atzīmējami zemesgrāmatās īpašuma 
tiesību pārejai uz mantiniekiem1. 

Ikvienam atsavināšanas darījuma dalībniekam ir tiesības apstrīdēt koroborācijas 
ierakstu (līdz 1481. p. paredzētā sešu mēnešu termiņa notecējumam pēc tam, kad 
tiesa iespiež "Latvijas Vēstnesī" sludinājumu par to, lai personas, kurām ir kādi 
iebildumi, ierodas norādītajā laikā, ja pa šo laiku nav celti nekādi iebildumi). Taču 
viņiem jārēķinās arī ar ieraksta publiskumu un ticamību, kas dibinās uz trešo personu 
tiesībām un pienākumu uzskatīt ierakstu par neapstrīdamu, kamēr nav pierādīts pre
tējais. Par visām sekām, ko izraisījusi ieraksta neatbilstība tiesībām, atbild darījuma 
dalībnieki. Par to nav jāuzņemas atbildība trešajām personām, kas, paļaujoties uz 
ieraksta publiskumu un ticamību, ieguvušas kaut kādas tiesības. Šī iemesla dēl, ja 
kāds no nekustama īpašuma atsavināšanas darījuma dalībniekiem vai cita persona 
apstrīd ieraksta īstumu un tiesa atzīst viņa motīvus par pamatotiem un pierādītiem, 
ieraksts ir jāgroza, taču personai, kura ir atbildīga par ieraksta saturu, jāsedz zaudē
jumi, kas radušies trešajām personām, kuras paļāvās uz ieraksta saturu, bet nezināja 
un arī nevarēja zināt par apstākļiem, kas bija pamats ieraksta grozīšanai. Šāda atbil
dība var rasties gan vienam, gan vairākiem atsavināšanas darījuma dalībniekiem. 

Koroborācijas sekas ir lietu tiesības piešķiršana ieguvējam, kaut arī tā notikusi 
nepareizi. Ja darījuma iekšējo trūkumu dēl ieraksts vēlāk tiek atcelts, tad visi ieraksti, 
kas izdarīti laikā starp ieraksta izdarīšanu un tā atcelšanu, paliek spēkā. 

Piemērs nr. 15. Ticis atcelts darījums sakarā ar pārdevēja vājprātību līguma slēgšanas laikā. Senāts, 
skatot šo jautājumu, proti, vai sakarā ar šāda darījuma atcelšanu būtu uzskatāmi par ipso iure spēkā 
neesošiem, atkritušiem un nesaistošiem arī visi tie nekustamas mantas apgrūtinājumi (saistības, nomas 
līgumi), kurus pa starplaiku bija licis apstiprināt uz nekustamo mantu tās pircējs, atbildējis noliedzoši. 
Senāts minētajā spriedumā norādījis, ka no leģitimācijas principa, proti, ka tikai tās personas, kuru 
tiesības ierakstītas reģistrā, var savukārt nodibināt licttiesiskas tiesības uz nekustamo īpašumu un ka šis 
tiesības tikai tad ir spēkā un ar juridisku nozīmi nekustamā īpašuma vēlākajiem ieguvējiem, ja šie 
aprobežojumi ierakstīti zemesgrāmatā, un otrādi - zemesgrāmatās neievestām tiesībām un aprobežo
jumiem nav saistošas nozīmes trešajām personām (ticamības spēka negatīvā nozīme), respektīvi, ka no 
šiem principiem izriet, ka arī šādā gadījumā, kad līgums ar liesas spriedumu atcelts, šāds tiesas sprie
dums varēja radīt rezolutīvu (atceļošu - ./. R.) efektu ar atpakaļejošu spēku tikai attiecībā uz tām 

1 Senāta civila kasācijas departamenta 1937. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums, 
i 937. - Spriedums nr. 38. - 40.-41. lpp. 



personām, kuras šajā procesā bija piedalījušās, lām, kurām par labu starplaikā, tas ir, līdz pārdevēja 
tiesību dzēšanai reģistrā, tikušas nodibinātas jau patstāvīgas tiesības, piemēram, nekustamā īpašuma 
apgrūtināšana ar nomas līgumu. Minētajam spriedumam nekad nevar būt atpakaļejošs spēks, it kā 
apgrūtinājums atkristu, atceļot minēto līgumu1. 

Darījuma iekšējos trūkumus koroborācija nenovērš, un akts, kas nav spēkā pēc 
sava satura, neiegūst ar to nekādu spēku. 

Koroborācija nevar aizskart jau agrāk zemesgrāmatās ierakstītās trešo personu 
tiesības (1480. p.). Koroborācija uzskatāma par notikušu un apstiprinātais darījums 
ir neapstrīdams pēc tam, kad tiesa iespiež "Latvijas Vēstnesī" sludinājumus par to, 
lai personas, kurām ir kādi iebildumi, ierodas sešu mēnešu laikā. Par šīs normas 
darbību izteiktas šaubas (sk. 3. pielikumu). Ja pa šo laiku nav celti nekādi iebildumi, 
tiesa pieņem lēmumu atzīt darījumu par spēkā nākušu un visi vēlāki strīdi pret to 
noraidāmi. Ar minētā termiņa iestāšanos izbeidzas atsavinātāja atbildības pienākums 
par lietas attiesāšanu (1611. p.). Tāda sludinājuma klajā laišana atkarīga no darījuma 
dalībnieku gribas (1481. p.). Civillikuma 1477. panta 2. daļā paredzētais princips, 
ka lietu tiesības, kas pastāv uz likuma pamata, ir spēkā arī bez ierakstīšanas zemes
grāmatās, vienlīdz attiecināms uz visiem gadījumiem - gan uz apgrūtinājumiem, gan 
arī uz atsavināšanu. Par to, ka šis princips attiecināms arī uz apgrūtinājumiem, Senāts 
norādījis kādā spriedumā, kas gan veltīts īpašuma dalīšanas strīdam2. Tomēr no šāda 
Senāta norādījuma nebūt neizriet, ka šādas tiesības, kas radušās, pamatojoties uz 
likumu, ir jāzina jebkurai personai. Šīs tiesības ir spēkā ari bez ierakstīšanas zemes
grāmatās tikai attiecībā uz personām, kurām par šiem apstākļiem bija jāzina, attiecīgā 
darījuma dalībniekiem vai arī personai, pret kuru tek ieilgums. Šis noteikums sa
skaņojams ar īpašuma atsavināšanas sekām tādējādi, ka strīda gadījumā starp for
mālo, t. i., zemesgrāmatā ierakstīto, un patieso, bet ierakstos neatspoguļoto īpašnieku 
priekšroka nav vis dodama pēdējam, bet gan formālajam īpašniekam, ja viņš izrā
dījies labticīgais ieguvējs. Respektīvi, ja formālais īpašnieks lietu atsavinājis, tad 
īstais īpašnieks, kam šādas tiesības radušās, pamatojoties uz likumu pamata, nevar 
pielietot vindikācijas prasību pret labticīgo ieguvēju. Viņa liettiesiskais prasījums ir 
zudis un līdz ar to zudušas ari īpašuma tiesības. Paliek tikai personiska prasība pret 
agrāko formālo īpašnieku, kurš lietu atsavinājis3. 

Darījums, kas nav koroborēts, tādēļ vien savu spēku nezaudē. Ieguvējam ir tiesība 
prasīt darījuma izpildīšanu, bet viņš nevar izlietot iegūto īpašuma tiesību (1478. p.). 
Neviena no pusēm nevar atkāpties no noslēgtā darījuma, atsaucoties uz to, ka akts nav 
ierakstīts zemesgrāmatās, un katra no pusēm var prasīt ieraksta izdarīšanu (1478. p.). 

Atsavinātājs atbild par ierakstā norādītajām ziņām, kas apliecina viņa tiesības uz 
nekustamo īpašumu, respektīvi, ka lietu ieguvējam neattiesās (1593. p.). 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1928//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 46. - 47.^18. lpp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1937. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1937. - Spriedums nr. 42. - 45.^t6. lpp. 

3 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибатгийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914 .-Том I I . -С . 1159. 



Atsavinātāja atbildība par ziņu pareizību izpaužas tādējādi, ka atsavinātājs 
nevar prasīt tādu papildu faktu ierakstīšanu zemesgrāmatās, kas pasliktina ieguvēja 
stāvokli pēc tam, kad viņš pārbaudījis zemesgrāmatu ierakstu un paziņojis par savu 
piekrišanu noslēgt atsavināšanas darījumu. Tā, piemēram, tikai ierakstot nomas 
vai īres līgumu zemesgrāmatās, nomnieks vai īrnieks iegūst lietu tiesību, kas ir 
spēkā arī attiecībā pret trešajām personām (2126. p.). Ja šāds ieraksts nav izdarīts, 
tad nomas līgums trešajai personai, tajā skaitā arī ieguvējam, nav saistošs. Ja trešā 
persona cel prasību, kas ir pretrunā ar to tiesību, kuru iznomātājs vai izīrētājs 
uzskatījis par savu un nomnieku vai īrnieku tādēļ izstumj, tad iznomātājam vai 
izīrētājam jāatlīdzina nomniekam vai īrniekam nodarītais zaudējums (2122. p.). 
LR likumu attieksme pret nomas un īres līgumu saistošo raksturu atsavināšanas 
darījumos nav viennozīmīga1. 

Pārdevējam jāatbild pircējam par visām trešo personu prasībām uz lietu, to skaitā 
arī par trešo personu ķīlas tiesībām2. Lai īpašuma tiesību pāreja, kas pamatojas uz 
nodošanu, varētu notikt, nepieciešams, lai atsavināšanas darījuma dalībniekam būtu 
tiesības priekšmetu atsavināt. "Pārdot var katrs, kam ir tiesība pārdodamo priekšmetu 
brīvi atsavināt"' (2003. p.). 

Piemērs nr. 16. Kādā sirīdā Senāts atzinis, ka īpašuma tiesības uz pircēju pāriet neatkarīgi no tā, 
ka pārdodamajam priekšmetam (kokmateriāliem) uzlikts arests un ka šis arests līguma slēgšanas 
laikā vēl nebijis atcelts. Senāts konstatējis, ka kokmateriāli tika arestēti sakarā ar prasību, kura bija 
celta pret kādu trešo personu, nevis pret pārdevēju, un likumā paredzētās apķīlāšanas sekas saista 
parādnieku, respektīvi, mantas glabātāju, kurš par mantas piesavināšanos atbild, bet šīs sekas neie
stājas attiecībā uz trešajām personām, pie tam par šādu trešo personu šajā gadījumā atzīstams atbil
dētājs, jo viņš nebija nedz parādnieks strīdā, uz kura pamata manta apķīlāta, nedz glabātājs, bet gan 
pārdoto kokmateriālu īpašnieks. Viņam VLK 3832. panta (Civillikuma 2003. pants-./ . R.) noteikumi 
nav piemērojami un bija likumīgas tiesības šos kokmateriālus pārdot, neskatoties uz to, ka tic bija 
arestēti. Šī aresta dēl gan nevarēja notiki materiālu nodošana prasītājiem viņu netraucētā valdījumā, 
bet tam nav izšķirošas nozīmes, jo tradīciju šajā gadījumā atvieto prasība uz aprakstīto mantu, kas 
celta pēc apķīlāšanas vietas'. 

Ieguvējs atbild tikai par tā darījuma apstākļiem, uz kuru pamatojoties viņš 
iegūst lietu, piemēram, par to, ka darījums atbilst viņa patiesi domātajai gribai, 
u. tml. Tāpat kā jebkura cita persona, arī ieguvējs spiests pieņemt jebkuru iepriek
šējo ierakstu zemesgrāmatās par tiesibām atbilstošu. Viņš arī nevar atsaukties uz tā 
nezināšanu. Tāpēc atsavināmā īpašuma tiesiskais stāvoklis tiek identificēts ar tā 
atspoguļojumu zemesgrāmatu ierakstā. Ja, piemēram, nomas līgums nav ierakstīts 
zemesgrāmatās līdz brīdim, kad noslēgtais atsavināšanas darījums tiek izpildīts, 
tad šis nomas līgums nav ieguvējam saistošs un atsavinātājam pašam jākārto attie
cības ar nomnieku. 

Izlīgums kā galīgs, konstitutīvs atsavināšanas akts ir nekustamas mantas īpašuma 
tiesības iegūšanas pamats, pie tam nekustamas mantas pārvešana zemesgrāmatās tieši 

1 Torgāns K. Komentāri saistību tiesībām Civillikumā. - R . , 1993. - 169.-170. lpp. 
2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1937. gada spriedumi//Ticslietu ministrijas vēstneša pielikums. -

1937. - Spriedums nr. 61 . - 67. lpp. 
3 Turpat. - Spriedums nr. 34. - 35.-36. lpp. 



būtu atzīstama par izlīguma izpildīšanu, turpretim nav prasāms, lai par to noslēgtu 
vēl atsevišķu līgumu, kas tad būtu koroborējams1. 

Ieguvēja griba iegūt lietu savā īpašumā var būt pastarpināta ar citas personas, tā, 
piemēram, vietnieka darbību. Taču griba un spēja iegūt lietu īpašumā ir šādas iegū
šanas nepieciešams nosacījums. Jāņem vērā atsavināšanas darījuma saturs. Tā, pie
mēram, atbilstoši 2069. pantam pārdevējs var paturēt sev īpašuma tiesību uz pārdoto 
lietu vai nu tā, ka šī tiesība viņam paliek līdz tam laikam, kamēr nav galīgi samaksāta 
pirkuma maksa, vai arī tā, ka īpašuma tiesība pāriet atpakaļ uz vinu, ja pircējs ne
maksā. Ja rodas šaubas par līdzēju nodomu, tad pieņemams par nolīgtu, ka īpašuma 
tiesība paliek pārdevējam, kamēr nav galīgi samaksāta pirkuma maksa. Šai atrunai, 
tā saucamajam pactum reservan domini, ir suspensiva nosacījuma spēks. Kā norādījis 
Senāts kādā spriedumā, ar minēto blakus nolīgumu taisni novērsta īpašuma tiesību 
tūlītēja pāreja uz pircēju2. Darījumam, saskaņā ar kuru pāriet īpašuma tiesības, var 
būt svarīga nozīme atkarībā no tā, vai tas ir atlīdzības vai bezatlīdzības (lukratīvs) 
darījums. Bezatlīdzības darījumu apstrīdēšana un līdz ar to īpašuma tiesības anulē
šana ir vieglāk iespējama. Gadījumā, ja darījuma apstrīdēšana atkarīga no tā lukratīvā 
rakstura, piemēram, jānoskaidro, ka tas tiešām ir dāvinājums, pie tam vēl jānodibina, 
kādā mērā dāvināšanas līgums ir bijis īsts lukratīvs darījums. Kā izskaidrojis Senāts 
kādā no spriedumiem, šādu aprēķinu panāk, atvelkot no objekta bruto vērtības to 
saistību kopvērtību, kuras apdāvinātam uzlicis līgums3. 

Maldība atsavināšanas darījuma raksturā vai citos apstākļos parasti nekavē īpašu
ma tiesības iegūšanu. Tā, piemēram, ja atsavinātājs uzskata, ka slēdz aizdevuma līgumu, 
bet ieguvējs to uzskata par dāvinājumu, nodotās lietas kļūst par ieguvēja īpašumu. 
Tāds secinājums visādā ziņā izriet no pandektu tiesībām4. Literatūrā par Civillikumu 
vai VLK nav pausts citāds viedoklis (sk. 119.-120. lpp.). Izņēmums ir maldība par 
pašu nododamo lietu vai tās personas īpašuma tiesību, kura nodod lietu (996. p.). 

Šis uzskats, ka maldība tiesiskā darījuma būtībā neietekmē īpašuma pārejas spēku, kā arī pats tiesiskais 
darījums nav jāatzīst par pārejas akta sastāvdaļu, kaut arī tas ir nepieciešams kā īpašuma pārejas priekš
noteikums, pārņemts no romiešu tiesībām. Tas pamatots ar tradenta nolūku pārnest īpašuma tiesības, 
īpašuma tiesību pārejai ir svarīgi, lai darījums, uz kuru pamatojoties tiesības tiek nodotas, pēc savas būtības 
vērsts uz īpašuma tiesības nodošanu, bet nav svarīgi, vai pusēm bijuši atšķirīgi uzskati par pašu darījumu, 
tā, piemēram, ja atsavinātājam bijis nolūks pārdot, bet ieguvējs uztvēris to pašu darbību kā dāvinājumu. 
Šādā situācijā īpašuma tiesības pāriet ieguvējam, kaut arī īpašumu var atgūt, pamatojoties uz personisku 
prasījumu, piemēram, sakarā ar maldību, apdāvinātā nepateicību u. tml. īpašuma pārejas priekšnoteikums 
nevar būt darījums, kas pēc savas būtības nav spējīgs pārnest īpašuma tiesības, piemēram, noma, pata-
pinājums u. tml. Gan romiešu, gan pandektu tiesībās pastāvēja arī pretējs viedoklis5. 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta 1933. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1935. — Spriedums nr. 66. — 62. lpp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1934. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1935.-Spriedums nr. 1 0 . - 13. lpp. 

3 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1928//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 87. - 86. lpp. 

4 Барон Ю. Система Римского гражданского права. Книга II. Владение. Книга III. Вещные права. -

С.-Петербург, 1908. - С. 47. 
5
 Там же. 



Izņēmums ir lietas pārdošana piespiedu izsoles ce|ā un ķīlas ņēmējs, kurš atsavina ķīlu (1595. p.). 
Pirmskara Civilprocesa nolikuma 1206. pants paredzēja, ka publiskā izsolē pārdotie priekšmeti katrā 
zinā paliek pircējam. So normu V. Bukovskis tulkoja tādējādi, ka lieta paliek pircējam arī tad, ja tā 
izrādītos zagta, atsaucoties uz attiecīgu Senāta spriedumu1. Pirmskara Civilprocesa nolikuma 1206. 
pantā paredzētajam svarīgajam principam nav atrodams analogs pašreiz spēkā esošajā Civilprocesa 
likumā. Tas nozīmē, ka, pat iegūstot īpašumu izsolē, pircējam nav garantiju, ka šis īpašums netiks 
attiesāts, jo, kā izriet no Civilprocesa likuma, šādu attiesāšanas iespēju likumdevējs neizslēdz ari pēc 
aprakstītās mantas pārdošanas (Civilprocesa likuma 633. p. 4. punkts). "Izsole ir pats par sevi galīgs 
akts, darījums, kas tikai tad var vēlāk zaudēt savu spēku ar rezolutīvu (atceļošu - R.) nosacījumu, ja 
izsole netiklu apstiprināta liesā, kurā izsole bija notikusi; bet izsoles kārtībā nekāds formāls līgums pēc 
izsoles nav slēdzams un tāds vispār nav domājams; lēmums par izsoles apstiprināšanu izriet nevis no 
iepriekšējā īpašnieka, bet no tiesas, un tiesas lēmums nekad nav vienošanās rezultāts it kā starp veco 
īpašnieku un jauno īpašnieku; (..) tāpēc nevar būt runas par to, ka vecais īpašnieks varētu ar sevišķu 
prasību (..) apstrīdēt piespiedu izsoli it kā nesaistošu viņam.'"2 

Piespiestā izsolē īpašnieks pats nevar solīt ne personīgi, ne caur pilnvarnieku (2078. pants). Saskaņā 
ar Civilprocesa likuma 617. panta 1. daļas 2. apakšpunktu tiesa izsoli atzīst par spēkā neesošu, ja 
nekustamo īpašumu nopirkusi lāda persona, kura nav bijusi tiesīga piedalīties izsolē. Šis nosacījums 
attiecas arī uz tādu gadījumu, kad lietu nopircis tās īpašnieks vai nu personīgi, vai caur pilnvarnieku. 

Piemērs nr. 17. Attiecībā uz šo noteikumu, kas visprecīzāk un vispilnīgāk bija formulēts Civil
procesa nolikuma 1196. pantā, kuram analoga tagadējā Civilprocesa likumā nav. Senāts kādā spriedumā 
norādījis, ka par pamatu parādnieka izslēgšanai no līdzdalības izsolē var būt tas apstāklis, ka parād
niekam ir iespēja apturēt īpašuma pārdošanu izsolē, samaksājot parādu saviem kreditoriem. Interesanti, 
ka tieši šajā spriedumā, kurā tika apspriests arī jautājums par to, vai parādnieka mantinieka piedalīšanās 
izsolē rada tādas pašas sekas, Senāts uz šo jautājumu atbildēja noliedzoši. Ņemot vērā to, ka pēc 
parādnieka ir apstiprinātas divas mantinieces, no kairas nevar prasīt visa parāda samaksu, jo viņas par 
mantojuma devēja parādiem atbild tikai attiecīgās dalās, tādēļ šajā gadījumā kairai no mantiniecēm 
atsevišķi nav iespējams apturei mantas pārdošanu izsolē, tā ka attiecībā uz viņām nepastāv tas priekš
noteikums, kura dēl likums pašu parādnieku izslēdza no līdzdalības izsolē'. 

Ekspropriācija ir īpašuma tiesības atņemšana īpašniekam pret viņa gribu, 
pamatojoties uz valsts varas aktu. Šādam īpašuma tiesības zaudēšanas veidam ir 
ārkārtējs raksturs. Neraugoties uz šī īpašuma tiesības zaudēšanas veida sevišķo pamatu, 
kad pie tam jaunais īpašnieks iegūst tiesības pretēji iepriekšējā īpašnieka gribai, 
saglabājas tiesību pēctecība, respektīvi, paradoksālā kārtā uz šiem gadījumiem prin
cipā attiecas noteikums nemo aci alium plus iuris transferre potest, quam ipse habet. 
Valsts uzņemas aībildibu par nastām un saistībām, ar ko apgrūtināta ekspropriētā 
manta. Pastāv arī pretējs viedoklis, kas tiesību pēctecību noliedz un ekspropriāciju 
atzīst par sākotnējo īpašuma tiesības iegūšanas pamatu. Tikai pēc tam, kad ekspro
priēto īpašumu valsts savukārt atsavina izsolē, apgrūtinājumi uz ieguvēju nepāriet. 
Jāizšķir īpašuma tiesības piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pret atlī
dzību (rekvizīcija) no īpašuma tiesības piespiedu atsavināšanas bez atlīdzības, kas 
notiek sakarā ar īpašnieka pieļautiem pārkāpumiem (konfiskācija). 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 105. pantu īpašuma piespiedu atsavi
nāšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, pamatojoties 

' Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. - R., 1933. - 618. lpp. 
2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1929. gada spriedumi//Ticslietu ministrijas vēstneša pielikums. 

1937. - Spriedums nr. 175. - 160. lpp. 
3 Senāta civilā kasācijas departamenta 1935. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -

1936. - Spriedums nr. 93. - 70. lpp. 



uz likumu pret taisnīgu atlīdzību (1998. gada 15. oktobra likums "Grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē" // Latvijas Vēstnesis. - 1998. - 23. okt. - nr. 308). Konfis
kāciju, kam saskaņā ar Krimināllikuma 36. pantu ir papildsoda raksturs, šis svarīgais 
papildinājums Satversmē neparedz. 

Rīgas pilsētas pašvaldības prakse, veidojot pilsētas attīstības plānu, pēc pašu at
zinuma ignorē jebkādas īpašuma formas. 

Pastāv kārtība, kādā dome kompensē īpašniekam zaudējumus, kas saistīti ar 
zemju un ēku atsavināšanu. Zemi atpērkot, par kompensācijas aprēķināšanas pamatu 
tiek ņemta tās kadastrālā vērtība, ēkas tiek novērtētas. Parasti tiek panākta vienošanās 
par, augstākais, 80 % no kadastrālās vērtības. 

Tuvējā Pierīgā, kas tagad jau ir kļuvusi par pašu pilsētu (Purvciemā, Zolitūdē, 
Ziepniekkalnā, arī - Dārziņos, Rumbulā), ir milzīgi privātpersonu zemes īpašumi. 
Sī zeme darījumos ar oficiālu valsts iestādi tiek vērtēta 1940. gada cenās1. 

Mantas konfiskācija, respektīvi, īpašuma tiesības atņemšana, ir "notiesātā 
īpašumā esošās mantas vai tās daļas piespiedu bezatlīdzības atsavināšana valsts 
īpašumā" (Krimināllikuma 42. p. 1. d.). Konfiskāciju paredz arī Muitas likuma 
147. pants (Latvijas Vēstnesis. - 1997. - nr. 155); Pasta likuma 6. p. (Latvijas Vēst
nesis. - 1994. - 31. maijs. - nr. 64). 

Nacionalizācija parasti ir ārkārtējs politisks valsts varas akts. Atšķirībā no 
rekvizīcijas un konfiskācijas, kas attiecas uz konkrētu lietu vai personu, nacionalizā
cija notiek, pamatojoties uz speciāli šim nolūkam veltītu likumu un attiecas uz perso
nu grupām, noteiktiem lietu veidiem u. tml. Nacionalizācija var notikt pret atlīdzību 
vai arī bez atlīdzības. Latvijā 20. gs. vismaz divas reizes - 1920.2 un 1940.3 gadā -
plaši veikta zemes nacionalizācija un abos gadījumos - neizmaksājot iepriekšējiem 
īpašniekiem nekādu kompensāciju. 1920. gada zemes reformas gaitā tās pirmais solis 
bija īpašuma tiesību atņemšana muižām. Muižu īpašnieku īpašumā tika atstātas tikai 
samērā nelielas platības - ne vairāk kā 100 ha. Pārējā zeme tika ieskaitīta speciālā 
valsts zemes fondā, no kura pēc tam par 10 gadiem ilgākā laika periodā tika piešķirta 
un iemērīta zeme jaunsaimniekiem. 

īpašuma tiesības iegūšana, pamatojoties uz likumu. Lietu tiesības, kas pastāv 
saskaņā ar likumu, ir spēkā ari tad, ja tās nav ierakstītas zemesgrāmatā (1477. p. 
2. d.). Pie šādām tiesībām pieder daļa laulāto kopmantas, ieilguma ceļā iegūts īpa
šums. Nav grūti pamanīt, ka īpašuma tiesības iegūšana, pamatojoties uz likumu, 
patiesībā ir sarežģīts juridisks sastāvs (faktu kopums), kad īpašuma tiesība rodas 
saskaņā ar likumā paredzētiem notikumiem un darbībām. Neraugoties uz to, ka 
īpašuma tiesība lietā tiek nodibināta ar tiesas spriedumu, piemēram, ja tiesa piespriež 
visu kopīpašuma priekšmetu vienam no bijušajiem līdzīpašniekiem, ari šajā gadījumā 
īpašuma tiesība šai personai gan rodas ar sprieduma spēkā stāšanos, taču attiecībā 
pret trešajām personām ari tā ir spēkā, ja ir ierakstīta zemesgrāmatā, jo nav pamata 

1 Ēvalde I. Pilsētas attīstības plāns ignorē jebkādas īpašumu formas // Dienas Bizness - 2001. 
2 Latvijas agrārā reforma. Agrārās reformas 1 ikuma 10 gadu atcerei. - R., 1930. - Pielikums, 1.-1.-9. lpp. 
3 Hronoloģiskais likumkrājums. 1940.-1959. - R., 1960.-7 .-9 . lpp., 20.-21. lpp., 25. lpp. 



no trešajam personām prasīt, lai viņas zinātu par šada sprieduma esamību līdz ieraksta 
izdarīšanai zemesgrāmatā. 

Laulāto k o p m a n t a s daļa. Kādā spriedumā, atsaucoties uz agrākiem Senāta spriedumiem, norādīts, 
ka pēc likuma izpratnes immobiļi, kuri, kaut ari būtu zemesgrāmatās apstiprināti uz kāda laulātā vārda, 
ar to vien neskaitās par šī laulātā atsevišķu mantu, bet ipso iure ietilpst laulāto mantu kopībā (VLK 
3004. pants - Civillikuma 1477. p. 2. d., tas ir, lietu tiesības, kas pastāv, pamatojoties uz likumu, ir 
spēkā arī bez ierakstīšanas zemesgrāmatās. - ./. R.), pie tam otram laulātajam ir tiesība kurā katrā laikā 
prasīt atzīmi zemesgrāmatā par to, ka immobilis ietilpst mantu kopībā1. 

Ieilguma ceļā īpašuma iegūšana notiek, pamatojoties uz likumu. īpašuma iegū
šana saskaņā ar ieilgumu stājas spēkā, kad notecējis likumā paredzētais valdīšanas 
laiks, nevis tad, kad taisīts tiesas spriedums par minēto tiesību atzīšanu. Tiesa ar savu 
spriedumu sankcionē jau notikušu faktu. 

Ja laikā starp tiesas spriedumu, ar kuru trešajām personām atzītas īpašuma tiesī
bas, pamatojoties uz likumu (ieilguma, laulāto kopmantas daļas, kā arī jebkurā citā 
gadījumā, kad īpašuma tiesības rodas atbilstoši likumam) un tiesas konstatēto faktu 
(likumā paredzēto apstākļu dēļ radušos īpašuma tiesību) ierakstīšanu zemesgrāmatās, 
formālie (t. i., zemesgrāmatās ierakstītie) īpašnieki jau apgrūtinājuši immobiļi labticī
gam kreditoram, tad tiesas spriedums pats par sevi neiznīcina šādu ķīlas tiesību, kura 
jau nodibināta un ievesta zemesgrāmatās. No šāda hipotēkas ieraksta izrietošās nelab
vēlīgās sekas var skart vienīgi personu, kura ieguvusi īpašumu, pamatojoties uz 
likumu, taču nav to ierakstījusi zemesgrāmatā, bet ne uz labticīgo hipotekāru, kurš 
var rēķināties ar ierakstiem zemesgrāmatās, citādi tās zaudētu publisku ticamību. Ari 
pamatojoties uz 1480. p., koroborācija nevar aizskart jau agrāk zemesgrāmatās ierak
stītās trešo personu tiesības2. 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. - 1927. -
Spriedums nr. 141. - 138. lpp. 

2 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935. - 855. p. komentārs. 



PRASĪJUMU KONKURENCE 

īpašuma prasībai ir absolūts raksturs. To var iesniegt pret katru, kas prettiesīgi 
aiztur īpašnieka lietu. 

īpašuma prasības mērķis ir atzīt īpašuma tiesību un atjaunot valdījumu (1044. p.) 
vai arī novērst citus pārkāpumus — staigāšanu pa kādai personai piederošo zemi, dūmu 
vai izgarojumu laišanu u. tml. Pārkāpums var izpausties arī tādējādi, ka kopīpašnieks 
veic celtniecību bez saskaņošanas ar pārējiem kopīpašniekiem. Trešā persona var 
iedarboties uz lietu vai traucēt to lietot. Strīdīgs ir jautājums, vai tiesību apšaubīšana 
var būt pamats īpašuma prasības iesniegšanai. 

Vindikācijas prasība, negatorā prasība. Ja prasība ir vērsta uz īpašuma tiesību un atņemta uz 
valdījuma atjaunošanu, tad 10 dēvē par vindikācijas prasību, pārējos gadījumos - par negatoro prasību. 
Likums īpašniekam piešķir aizsardzību ne tikai lietas valdījuma atgūšanai, bet arī nelikumīga uzbrukuma 
atvairīšanai, dod iespēju viņam aizsargāt ne tikai savu īpašumu, bet arī sava īpašuma brīvību. Tā ir t. s. 
negatorā prasība (actio negatoria). CL gan tieši nemin actio negatoria prasību, tomēr vairākās vietās 
skaidri izcel īpašnieka tiesību noraidīt arī daļējus īpašuma tiesības aizskārumus (1040. p.). Šādos 
gadījumos īpašniekam ir atļauta pat pašaizstāvība un pašpalīdzība (ķīlāšanas tiesība), tāpat ietverta arī 
tiesība uz tiesas aizsardzību'. Actio negatoria ir vērsta uz pretinieka tiesību atzīšanu par neesošām, t. i., 
tiesību atzīšanas prasība. Tādēļ ar actio negatoria var noraidīt tikai tādus aizskārumus, kas patiesi ir 
spējīgi radīt īpašas tiesības. Ir vienalga, vai pretinieks pie tam attiecīgo tiesību tiešām sev pieraksta vai 
tikai rīkojas tā, it kā viņam šī tiesība piekristu. Tādēļ actio negatoria var celt arī pret nomnieku, ja viņš 
rīkojas tā, ka ar to varētu rasties īpašuma aprobežojums. Nav pat vajadzīgs, lai attiecīgais uzbrukums 
vai aizskārums būtu jau noticis. Pretinieka draudi vien jau ir pietiekams iemesls, lai vērstu pret vinu 
actio negatoria. Nav svarīgi, vai ar aizskārumu ir savienota valdījuma traucēšana vai ne2. Jautājumā par 
draudiem gan nevalda vienprātība. Pastāv uzskats, ka tikai darbība var būt par pamatu īpašuma prasībai-5. 

Actio negatoria balstās vienīgi uz prasītāja īpašuma tiesību. Netiek izvirzīta kategoriska prasība, 
lai īpašums būtu brīvs no apgrūtinājumiem par labu trešajām personām. Likums atzīst tiesību noraidīt 
trešo personu aizskārumu tik ilgi, kamēr nav pierādīta tiesība uz to (1039. p.). No tā izriet, ka negatorās 
prasības pierādīšanai prasītājam jāpierāda vienīgi savas īpašuma tiesības, bet atbildētājam jāpierāda 
viņa rīcību leģilimējošas tiesības uz šo lietu, kas legalizētu viņa attiecīgo darbību. Valdījums nav šīs 
prasības nepieciešamais priekšnoteikums. Ir loti strīdīgs jautājums, vai tīri personiska tiesība, piemēram. 

' Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935.-874. p. komentārs. 

2 Erdmann C. System des Privatrechls der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachen
r e c h t . - R i g a : Kymmel's Verlag, 1891. - S. 207. 

' Барон Ю. Система Римского 1ражданского права. Книга II. Владение. Книга III. Вещные права. — 

С.-Петербург, 1908 . -С . 81-82. 



nonius tiesība, ir pietiekama, lai varētu noraidīt negatoro prasību. Tomēr, tā kā atbildētājam nemaz nav 
jāapgalvo, ka viņam pieder attiecīga lietliesiska tiesība uz vina rīcību, bet ar savu nomas līgumu viņš 
var būt pietiekami leģilimēls izdarīt attiecīgos aizskārumus īpašuma sfērā, piemēram, staigāt pa kājce
liņu, tad viņam arī jābūt tiesībai noraidīt īpašnieka negatoro prasību, atsaucoties uz savu nomas līgumu, 
t. i., ja īpašnieks un iznomātājs ir viena un tā pali persona1. 

Negatorā prasība ir vērsla uz īpašuma brīvības atzīšanu pret attiecīgo aizskārumu, uz īpašumu 
aizskarošā stāvokļa novēršanu artās personas palīdzību, kas par aizskārumu ir atbildīga (šādai personai 
nav jābūt pašam iebrucējam, tā var būl arī viņa mandants (pilnvarnieks) vai tā kaimiņu zemes gabala 
īpašnieks, no kurienes kaitējums ir cēlies), uz zaudējumu atlīdzību un uz cautia de поп amplins turbando 
(t. i., kad tiesnesis piespriež atbildētājam pienākumu turpmāk nepārkāpt kaimiņa zemes valdījumu, to 
lietojot, uzlaižot dūmus, kavējot celtniecību u. tml.. kam paralēli mūsdienās var kalpot tiesas draudi 
uzlikt naudas sodu vai arestu - prasība, kas attīstījusies viduslaikos2) pieprasījumu, resp., uz citādiem 
aizsarglīdzekļiem, kurus nosaka tiesnesis prel turpmākiem traucējumiem vai apdraudējumiem. Ja tiesa 
atraida negatoro prasību, lad tas nenozīmē pretinieka apgalvotās tiesības atzīšanu, jo atraidīšana var 
nolikt, piemēram, tādēļ, ka prasītājs nav pierādījis savas īpašuma tiesības'. 

Ncgaiorā prasība ir vērsta pret pārkāpumiem, kuriem ir ilgstošs raksturs. Acīmredzot tieši šī iemesla 
dēl literatūrā izteikts apgalvojums, ka negatorai prasībai nav noilguma"" - respektīvi, kamēr turpinās 
pārkāpums, tikmēr iespējams iesniegt prasību. Taču tas nenozīmē, ka, pārkāpumam beidzoties, īpašnieks 
savu prasījumu var iesniegt neierobežoti ilgi. Prasījums šajā gadījumā būs saistīts ne tik daudz ar 
pārkāpuma novēršanu, jo pārkāpums jau pārtraukls. bet gan ar zaudējumu atlīdzināšanu, uz ko. protams, 
īpašniekam arī šādā gadījumā ir tiesības. Šāda zaudējuma atlīdzināšanas prasība iesniedzama noilguma 
termiņa robežās. Negatorā prasība nav vērsta uz. prasītāja īpašuma atzišanu, bet gan uz to, lai novērstu 
atbildētāja izdarīto īpašuma traucējumu. Tomēr arī negalorajā prasībā prasītājam jāpierāda savas īpašu
ma tiesības. Negatorās prasības gaitā izdarītais konstatējums par prasītāja īpašuma prasībām varbūt ar 
vēlāku prejudiciālu nozīmi patstāvīgai vindikācijas prasībaP. 

Negatoro prasību samērā grūti atšķirt no valdījuma aizsardzības prasības, kas vērsta pret valdījuma 
aizskārumiem, kuri nav saistīti ar valdījuma atņemšanu, piemēram, gadījumos, kad valdījums netiek 
atņemts, bet tiek ierobežots vai traucēts (913.-916. p.), piemēram, ja kaimiņos esošā celtne apdraud 
kaimiņa īpašumu. Šajos gadījumos grūti norobežot valdījuma strīdu no strīda par tiesībām (1084. p.). 
Negatorās prasības būs visas tās prasības, kas saistītas ar īpašnieka tiesību aizskārumiem, radušās no 
kaimiņos esošajiem īpašumiem sakarā ar īpašuma lietošanas tiesību pārkāpumiem (1087.-I09I. p.). Kā 
norādījis Senāts kādā spriedumā, katra prasība par robežu noteikšanu ietver sevī ari strīdu par īpašuma 
tiesībām uz to zemes gabalu, ko iekļauj apstrīdamās robežas''. Atkarībā no tā, vai prasītājs valda zemes 
gabalu apstrīdētajā daļā vai ne, viņa iesniegtā prasība atbilstoši tam būs negatorā vai vindikācijas prasība. 

Prasības par mantas izslēgšanu no aprakstes akta (Civilprocesa likuma 633. p. I. punkts) ir tipisks, 
pie tam relatīvi bieži sastopams negatorās prasības paveids, jo mantas aprakstes akts pats par sevi vēl 
nerada īpašuma tiesību zaudēšanu, tādēļ personai, kuras manta nepamatoti aprakstīta, nav pamata 
iesniegt vindikācijas prasību. Tomēr īpašuma aprakste rada draudus, ka īpašums var tikt zaudēts, tiesu 
izpildītājiem pārdodot aprakstīto mantu. Mantas aprakste, mantas arests vai saskaņā ar Civilprocesa 
likuma 139. panta noteikumiem vai nu arests (kuģa arests - 139. p. 4. punkts), vai mantas apķīlāšana 

1 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R.. 
1935. - 874. p. komentārs. 

2 Барон Ю. Система Римского гражданского права. Книга II. Владение. Книга III. Вещные права. 
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3
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5 Senāta civilā kasācijas departamenta 1934. gada spriedumi/Arieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
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6 Senāta civilā kasācijas departamenta 1938. gada spriedumi//Ticslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
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(Civilprocesa likuma 139. p. 1., 6. punkts), kā arī aizlieguma atzīmes ierakstīšana attiecīgās kustamas 
mantas reģistrā (Civilprocesa likuma 139. p. 2. punkts), kā arī-attiecībā uz nekustamu mantu-prasības 
nodrošināšanas atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā (Civilprocesa likuma 139. p. 3. punkts) - visos šajos 
gadījumos ierobežojumi vēršas pret lietas īpašnieku. Strīdi par attiecīgā aizlieguma, piemēram, aresta 
noņemšanu saistīti ar jautājuma noskaidrošanu par to, kas ir pamats arestam vai tamlīdzīgam aizliegu
mam.1 Šādas prasības iesniedz personas, kuru manta aprakstīta sakarā ar tiesu izpildītāja darbībām, kas 
vērstas pret citām personām. Šāda aprakste notiek sakarā ar to, ka manta atrodas pie parādnieka un tiesu 
izpildītājs apraksta to parādnieka mantas sastāvā, nezinot, ka patiesībā šī manta pieder citai personai, 
pie tam lielākoties, ja manta nodota parādniekam saskaņā ar nomas, patapinājuma un glabājuma līgumu, 
tad. protams, tā atrodas nevis parādnieka valdījumā, bet gan turējumā, lādē] šāda prasība par mantas 
izslēgšanu no aprakstes nav uzskatāma par vindikācijas prasību, jo tās realizācija nav saistīta ar mantas 
atprasīšanu no sveša, nelikumīga valdījuma. Pie tam šajos gadījumos nav iespējama arī neīstās puses 
aizstāšana, pamatojoties uz 1045., 1046. pantu. Kaut gan prasība iesniegta pret lietas turētāju (parād
nieku), viņš nevar atbrīvoties no šīs prasības, vienkārši uzdodot personu, kuras vārdā viņš lietu tur. jo 
šajā gadījumā šī persona ir pats prasītājs. Atbildētājs šādā lielā ir parādnieks (Civilprocesa likuma 633. p. 
3. punkts). Tikai tādā gadījumā, ja kļūdainas mantas aprakstes rezultātā aprakstītā manta jau pārdota un 
prasība iesniedzama arī pret personām, kurām mantas nodotas (Civilprocesa likuma 633. p. 4. punkts), 
šāda prasība pārvēršas par vindikācijas prasību. Tas, ka Civilprocesa likums pieļauj prasību, kas iesnieg
ta par priekšmetu, kurš pārdots piespiedu izsolē, ir pretrunā ar principu, ka publiskā izsolē pārdotie 
priekšmeti katrā zinā paliek pircējam2. Tas nozīmē, ka. pat iegūstot īpašumu izsolē, pircējam nav 
garantiju, ka šis īpašums netiks attiesāts, jo, kā izriet no Civilprocesa likuma, šādu attiesāšanas iespēju 
likumdevējs neizslēdz arī pēc aprakstītās mantas pārdošanas (Civilprocesa likuma 633. p. 4. punkts). 

Literatūrā negatorā prasība pretstatīta vindikācijas prasībai, norādot, ka negatoro prasību regulē 
1039. pants un uz to nav attiecināmi noteikumi par īpašuma prasību (1044.-1066. p.)\ Tikpat labi var 
teikt, ka vindikācijas prasība vispārīgā veidā paredzēta 1041. pantā un tam savukārt nav nekā kopīga ār 
noteikumiem par īpašuma prasību. Taču to, jādomā, neviens neapgalvos. Patiešām, Civillikums ne
paredz negatoro prasību vispārīgā veidā. Uz to norādes nesatur arī 1039. pants, taču šis apstāklis 
nenozīmē, ka negatorā prasība nebulu iespējama, un, ja reiz īpašuma traucējumus īpašnieks cenšas 
novērst, iesniedzot par to prasību, tad to var uzskatīt par īpašuma prasību. Pierādījumi par īpašuma 
tiesībām prasītājam arī šajā gadījumā ir jāiesniedz atbilstoši 1060. panta noteikumiem. Izteikums, ka 
negatorās prasības gadījumā īpašuma tiesības tiek prezumētas4, balstās uz pārpratumu, jaucot negatoro 
prasību ar valdījuma strīdu. Negatorajā prasībā atkrīt daudzi prasītāja pienākumi. Tā, piemēram, viņam 
nav sīki jāapzīmē atprasāmā lieta (1051. p.), nav jāpierāda, ka atbildētājs lietu valda (1059. p.) uti., 
tomēr arī negatorajā prasībā, līdzīgi kā vindikācijas prasībā, var rasties neīstās puses aizstāšanas pro
blēma, jo var gadīties, ka arī negatorajā prasībā tā persona, pret kuru īpašnieks vēršas ar prasību, darbojas 
citas personas vārdā (1045. p.). Tātad ar īpašuma prasību var aizsargāt arī tiesības uz lietu, kas jau ir 
īpašnieka valdījumā, piemēram, ja kāda persona aizskar īpašuma tiesības kaut kādā tā da |ā - ienāk pret 
īpašnieka gribu vai arī kaut vai tikai apšauba viņa tiesības kopumā vai uz kādu dalu. Ja kāds apšauba 
īpašuma tiesības, jānosaka, ka īpašniekam ir tiesības uz to lietu, kura jau atrodas viņa valdījumā. Ja 
prasība ir vērsta uz īpašuma tiesību un atņemta uz valdījuma atjaunošanu, lad to dēvē par vindikācijas 
prasību, pārējos gadījumos - par negatoro prasību. 

Vindikācijas jēdziena izcelsme nav īsti skaidra. Pastāv uzskats, ka tas cēlies no divu vārdu - "vin" 
un "dicere" savienojuma, kas tulkojumā nozīmē spēka pielietošanu. Salīdzinājumā ar antīko vindi
kācijas prasību, kurai piemīt absolūts raksturs, Civillikumā īpašuma prasība ievērojami modificēta. Tas 
darīts apgrozījuma interesēs. Par labu apgrozījumam upurēts senais romiešu absolūto īpašuma tiesību 
princips - ubi rem mean invenio, ibi vindico (kur es savu lietu atrodu, tur es to atprasu). Seno laiku 
romiešu tiesībās īpašuma prasībai sākumā, starp cilu, arī nebija absolūts raksturs. Tā izveidojās no 

1 Latvijas Republikas Augstākas tiesas Senāta Civillietu departamenia spriedumi un lēmumi, 1997. -
R., 1998.-903.-905. lpp. 

2 Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. - R., 1933. - 6 1 8 . lpp. 
3 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p.). - R., 1996. - 124. lpp. 
4 Turpat. - 120. lpp. 



delikta prasības, kas bija saistīta ar tiesībām pārmeklēt tās personas māju, kurā saskaņā ar cietušā 
aizdomām varēja atrasties nozagtā lieta. Tā saucamajā romiešu tiesību klasiskajā laikmetā vindikācijas 
prasība ieguva absolūto raksturu. Tā bija loti formalizēta prasība. Modernajās tiesībās princips "kur es 
lietu atrodu, tur es lietu vindicēju*' ticis mīkstināts ar diviem citiem svarīgiem jaunievedumiem. Pirm
kārt, attiecībā uz kustamām lietām īpašnieka tiesības atprasīt lietu no sveša nelikumīga valdījuma 
ierobežo princips "Hand muss Hand wahren", kas atspoguļots Civillikuma 1065. pantā. Attiecībā uz 
nekustamām lietām šis pats romiešu tiesību princips - "kur es savu lietu atrodu, tur es to atprasu" 
ierobežots ar zemesgrāmatu ieraksta publiskumu un ticamības principu. No šiem principiem izriet, ka 
pat tādā gadījumā, ja ieraksts zemesgrāmatā neatspoguļo patieso stāvokli, tās darbības, kuras ir veicis 
formālais, tas ir, zemesgrāmatā ierakstītais īpašnieks līdz šī ieraksta dzēšanai, ir saistošas visām perso
nām. No tā izriet, ka lietas īstajam īpašniekam, kura tiesības neatbilst šim apstrīdamajam ierakstam 
zemesgrāmatā, ir jāpieņem to darījumu tiesiskās sekas, ko līdz ieraksta anulēšanai ir veicis formālais 
īpašnieks. Sis princips vienlīdz attiecināms gan uz darījumiem, kas tikai apgrūtina ipašumu ar zemes
grāmatā ierakstītām lietu tiesībām, gan arī uz atsavināšanas darījumiem. Nekonsckvents ir uzskats, ka 
atsavināšanas darījumi būtu anulējami, bet darījumi, kas vērsti uz lietas apgrūtināšanu ar lietu tiesībām. -
ne1. Lietas īstajam īpašniekam nav liettiesiska prasījuma pret trešo personu - labticīgo ieguvēju. Viņam 
ir tikai prasība pret lietas atsavinātāju, un tā ir personiska prasība2. Šie īpašuma prasības ierobežojumi, 
kas paredzēti apgrozības interesēs, ieviesti tādēļ, ka romiešu vindikācijas principi intensīvas tirdznie
cības apstākļos var radīt loti nopietnas grūtības. Ņemot vērā, ka vispār kustamu lietu pirkšanas gadījumā 
nav viegli pārbaudīt un legitime! pārdevēja īpašuma tiesības, veicot pirkumus tirgos, gadatirgos u. tml., 
šāda pārbaude ir gandrīz pilnīgi neiespējama1. Kā norādīts literatūrā, apgrozījuma drošība galu galā 
paaugstina tieši īpašuma tiesību vērtību un tādā veidā nāk īpašuma tiesībām par labu, kaut arī it kā 
upurē tās apgrozījumam4. 

Prasījumu konkurence. Svarīgi ir noskaidrot, vai īpašniekam, kura lieta atrodas svešas personas 
valdījumā, ir izvēle tādā gadījumā, ja viņam pastāv iespēja atprasīt savu lietu dažādu cēloņu dēl. Ir 
skaidrs, ka nav iespējams prasību iesniegt vienlaikus saskaņā ar vairākiem pamatiem. Pastāv īpašuma 
un saistību tiesiska (actio in rem un actio in personam) prasījuma konkurence, kā arī īpašuma prasības 
un valdījuma prasības jeb petitorā un posesorā prasījuma konkurence. 

īpašuma un saistību tiesiska prasījuma konkurence. Klasiskā perioda romiešu tiesības rei 
vindicatio nebija pieļaujama kā iznomātāja prasība pret nomnieku. Šajā gadījumā bija jāiesniedz prasība, 
kas pamatojas uz to, ka nomas līgums neliek izpildīts. Vēlāk šis aprobežojums izzuda5. Mūsdienās 
īpašniekam pieder pilnīga izvēles brīvība. Vindikācijas prasība vēršas ne tikai pret to, kas apstrīd 
prasītāja tiesības, bet pret katru, kas neatdod lietu, tātad arī pret glabātāju, patapinājuma ņēmēju u. tml.h 

Tā, piemēram, ja lieta atprasāma sakarā ar atsavināšanas darījuma atcelšanu, pamatojoties uz kaut 
kādiem līguma pārkāpumiem, piemēram, 2071. pantā paredzēto gadījumu, kad nomaksas pirkuma 
līgumā pircējs pirms cenas samaksas lietu pārdevis tālāk. Atceļot šādu līgumu, lieta atprasāma no trešās 
personas valdījuma, pamatojoties uz noteikumiem par netaisnu iedzīvošanos. Tā kā īpašniekam -
atsavinātājam pieder izvēles tiesība, teorētiski viņam nav liegta iespēja arī šādā gadījumā prasības, kas 
atzīsi līgumu par spēkā neesošu, vietā izvēlēties īpašuma prasību, taču šajā gadījumā īpašuma prasība 
var izrādīties nesekmīga, ja atbildētājs izvirzīs pret īpašuma prasību iebildumus, kas pamatojas uz 
1065. pantā paredzētiem gadījumiem (exceptio empti venditi). Rezultātā īpašuma prasība var tikt norai
dīta. Viņa iespēja iesniegt šādu prasību ir problemātiska. Tādēļ ir pamats domāt, ka gadījumos, kad 
īpašniekam it kā pieder izvēle starp vairākiem - saistību tiesiskajiem un liettiesiskajiem (īpašuma 
prasība) lietas atprasīšanas pamatiem, priekšroka dodama saistību tiesiskajiem pamatiem, kuru trūkums 
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gan ir tas, ka šādus prasījumus var iesniegt tikai pret darījuma dalībniekiem, nevis pret trešajām perso
nām, taču arī šajos gadījumos, kā, piemēram, 2071. pantā paredzētajā gadījumā, iesniedzot prasību pret 
pircēju, pircējs droši vien pieaicinās kā līdzatbildētāju trešo personu, kurai viņš pārdevis lietu. Šādā 
procesā īpašnieka izredzes ir labākas nekā īpašuma prasībā, ko var paralizēt uz 1065. panta pamata 
dibinātie trešās personas iebildumi. Kaut gan visumā līgumiskās prasības konkurē ar vindikācijas pra
sībām, tas nenozīmē, ka arī sakarā ar līguma atcelšanu nevarētu rasties vindikācijas prasība. Tā, piemē
ram, strīdā par dāvinājuma līguma atcelšanu sakarā ar tajā paredzētā uzlikuma neizpildi Senāts norādījis, 
ka dāvinātājam ir ne tikvien tiesība prasīt uzlikuma izpildīšanu un dāvinājuma atcelšanu ar personīgu 
pret apdāvināto vērstu prasību, bet ir arī liettiesiska vindikācijas prasība, kuras priekšmets ir dāvinājuma 
vindikācija. Šādas vindikācijas prasības priekšmets ir dāvinātā lieta, ja tā sastāv no ķermeniskām lietām, 
un tādās robežās, kādās vindikācija nav izslēgta ar VLK 923. pantu (1065. pants). Vindikācija kā 
liettiesiska prasība vēršama ne tikvien pret apdāvinātā mantiniekiem, bet arī pret trešajām personām1. 

īpašuma prasības un valdījuma aizsardzības prasību konkurence. īpašnieks, kurš zaudējis 
valdījumu, var pēc savas izvēles pielietot gan īpašuma prasību, gan arī valdījuma aizsardzību (920.— 
926. p.). Vina izvēle būs atkarīga no aizskāruma rakstura un no tā, pret kādu personu prasība vēršas. 
Ņemot vērā, ka valdījuma aizsardzības gadījumā nav nepieciešams pierādīt īpašuma tiesību, šo aiz
sardzības veidu pielieto pret personu, kura nepretendē iegūt īpašuma tiesību uz lietu un kurai nav cerību 
šādas tiesības pierādīt tiesā. Tā, piemēram, valdījuma aizsardzības prasība būs pilnīgi pietiekama pret 
lietas patvarīgu paņemšanu, zādzību u. tml., ja prasītājam nav grūtību tieši šo darbību pierādīšanā, kā to 
prasa noteikumi par valdījuma aizsardzību. Turpretim īpašuma prasība ir nesalīdzināmi efektīvāka tāpēc, 
ka šo prasību var pielietot pret jebkuru personu, pat ja prasītājs neko nezina par apstākļiem, kādos 
atbildētājs lietu ieguvis. Pilnīgi nesvarīgs kļūst arī tas, vai atbildētājs lietu ieguvis no prasītāja (izņemot 
1065. un 1066. p. norādītos gadījumus) vai no citas personas. Viss, kas nepieciešams, lai šādos apstākļos 
atgūtu zaudēto īpašumu, ir īpašuma tiesības pierādīšana. Tiesa, las ne vienmēr ir viegls uzdevums. 
Strīdā par lietu nav izslēgta arī abu prasību kombinēta pielietošana. Valdījuma aizsardzība var izrādīties 
izdevīga jebkurai no personām, kas pretendē uz īpašuma tiesībām, tajā zinā, ka, iegūstot valdījumu, 
persona reizē iegūst daudz izdevīgāko atbildētāja statusu paredzamajā īpašuma prasībā, tā uzveļot 
pierādīšanas pienākumu otrai pusei. 

Petitorā un posesorā prasījuma konkurence. īpašuma prasība konkurē arī ar valdījuma atjauno
šanas prasību. Prasība atzīt īpašuma liesības prasītāju ietver sevī arī prasību par valdījuma nodošanu, lā kā 
valdījuma nodošana ir tikai īpašuma tiesības atzīšanas likumīgas sekas. Tādas pašas sekas ir arī aizlie
gums atbildētājam veikt darbības, kuras pārkāpj prasītāja valdījumu vai īpašuma tiesību. Neskaidrību 
gadījumos priekšroka dodama valdījuma prasībai un pielietojama tā pierādījumu nastas sadales shēma, 
kādu paredz valdījuma aizsardzība. Sīkāk par petitorā un posesorā prasījuma konkurenci sk. trešajā no
daļā. Tādēļ, piemēram, tādos gadījumos, kad personas tiek aicinātas atpazīt nozagtās mantas, no šīm per
sonām netiek prasīti tādi īpašuma tiesību apliecinoši pierādījumi, kādi būtu nepieciešami, ja šīs personas 
iesniegtu īpašuma prasību pret zagtās mantas valdītāju. Uzaicinājums atpazīl nozaglās lietas balstās uz 
valdījuma atjaunošanas prasības principiem. Tas, ka šādā gadījumā valdījuma atjaunošana notiek nevis 
tiesas ceļā, bet iepriekšējās izzinās jeb izmeklēšanas gaitā, neko pēc būtības nemaina. Noziedzīgā veidā 
iegūtas vērtības un citus priekšmetus atņem Kriminālprocesa kodeksa paredzētajā kārtībā (KPK 1 6 8 -
178. pants). Šiem atņemšanas pamatiem ir preventīvs raksturs, tomēr to attiecības ar Civillikumā no
teiktajām īpašuma aizsardzības formām nekur nav precīzi norobežotas. Saskaņā ar Kriminālprocesa 
kodeksa noteikumiem mantu iespējams aiņemt, "ja izmeklētājam ir pietiekams pamats domāt (..), ka pie 
kādas personas atrodas nozieguma rīki vai noziedzīgā veidā iegūtas vērtības" (KPK 168. panta 2. dala). 
Vienīgais pamats šādai izņemšanai ir priekšmetu un dokumentu "tiešs sakars ar lietu". Šādas darbības 
nenozīmē, ka lietas ar to pašu brīdi maina īpašnieku. Tās joprojām paliek aizdomās turētās personas 
īpašums vai to personu īpašums, kurām tās atņemtas. Tālākais šo lielu liktenis atkarīgs no izmeklēšanas un 
tai sekojošās tiesas nodibinātajiem faktiem. Ja lietu vardarbīgas atņemšanas fakts ir nodibināts ar liesas 
spriedumu, tad neatkarīgi no lā, vai attiecīgās darbības kvalificētas kā noziedzīgas vai ne, lietas vardar
bīgajam atņēmējam nav tiesību atsaukties uz jebkādiem apstākļiem, iekams lietas netiks nodotas atpakaļ 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta 1930. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 3 1 . - 27. lpp. 



tām personām, no kurām tās vardarbīgi vai slepeni iegūtas. Tieši šādā gadījumā, pamatojoties uz principu, 
kas noteikts Civillikuma 921. pantā, iespējams atdot lietu cietušajam, neprasot no vina nekādus tālākus 
īpašuma pierādījumus, bet balstoties uz faktu, ka lieta viņam atņemta. Ja turpretim vardarbīgas vai slepenas 
iegūšanas fakts netiek pierādīts, tad pat neatkarīgi no tā, vai darbības, kuru rezultātā lietas nokļuvušas pie 
attiecīgās personas, kvalificētas kā noziegums vai ne (piemēram, cietušais lietu labprātīgi nodevis no
ziedzniekam, rīkodamies krāpšanas ietekmē), atdošanas pienākums neiestājas un strīda dalībnieki ir 
mainītās lomās. Šajā gadījumā jau personai, no kuras liela iegūta, jāpierāda savas īpašuma tiesības un pret 
lietas ieguvēju nedarbojas normas par vardarbīgi vai slepeni atņemta valdījuma atjaunošanu. 

Mantojuma prasība un īpašuma reformas prasība. A. Grūtups norāda arī uz mantojuma prasību 
un īpašuma reformas prasību1 kā īpašuma prasības paveidu, taču ne mantojuma prasība, kam paredzēta 
īpaša vieta Civillikumā (670., 671. p.), ne tā saucamā īpašuma reformas prasība, kas sastāv no vairākiem 
atsevišķiem prasību paveidiem un regulēta speciālajos likumos, nepakļaujas Civillikuma 1044.-1066. 
panta noteikumiem kaut vai tādēļ vien, ka, pamatojoties uz īpašuma prasību, iespējams alprasīl tikai 
ķermeniskas lielas, turpretim gan mantojuma, gan īpašuma reformas prasības priekšmets ir ķermenisku 
un bezķermenisku lielu kopums. Atšķirība starp īpašuma un mantojuma prasību nepārprotami uzsvērta 
arī 699. pantā. 

Šai atšķirībai arī pievērsta uzmanība literatūrā2. 
Uzņēmuma kā ķermenisku un bezķermenisku lielu atprasīšana, pamatojoties uz tā saucamo īpašu

ma reformas prasību, pēc A. Grūtupa uzskata, noliek principiāli citādi nekā lietu kopuma atprasīšana ar 
Civillikuma normām. 3 

īpašuma reformas prasība ir specifiska īpašuma iegūšanas forma, nevis īpašuma 
atprasīšanas forma, kā tas pirmajā brīdī šķiet. Šīm divām prasībām ir vairākas atšķirī
gas pazīmes. Pirmkārt, īpašuma reformas prasībā atbildētāju nedz pirms prasības 
iesniegšanas, nedz arī pēc tās nav pamata uzskatīt par nelikumīgu valdītāju. Atbildē
tājam gan pastāv vairāki ierobežojumi rīcībā ar īpašumu līdz tā atdošanai prasītājam, 
taču tic pamatojas uz speciāliem likumiem. Atbildētājam, piemēram, nav tiesību 
izīrēt lietu. Šāds aizliegums paredzēts Latvijas Republikas Augstākās Padomes lē
muma "Par Latvijas Republikas likumu "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem 
īpašniekiem" un "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" spēkā 
stāšanās kārtību" 1. punktā. Šī pati norma aizliedz arī šādu īpašumu atsavināšanu. 
Kādā Latvijas Augstākās tiesas Senāta spriedumā īpaši uzsvērts, ka šis aizliegums 
attiecināms ne tikai uz fiziskām, bet arī uz juridiskām personām4. Otrkārt, svarīga 
īpašuma reformas prasības atšķirība no īpašuma prasības ir tāda, ka uz atbildētāju 
īpašuma reformas prasībā nav attiecināmi 1056. panta noteikumi par augļu atlīdzi
nāšanu, kas saņemti no lietas. Treškārt, īpašuma reformas prasībā prasītājam ir uzlikta 
tiesību pierādījuma nasta, taču tās saturs ir pilnīgi citāds nekā īpašuma prasībā. Uz 
šiem gadījumiem noteikti nav attiecināmi 1060. p. 2. daļas noteikumi par to, ka 
prasītājam būtu jāpierāda arī vina priekšgājēja īpašuma tiesības attiecībā uz nodotu vai 
mantotu lietu, tāpat kā prasītājam īpašuma reformas prasībā parasti nav jāatsaucas uz 
spēkā esošu zemesgrāmatu akta ierakstu, bet gan uz arhīva izzinu (sk. 4. pielikumu). 

' Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p.). - R., 1996. -
146. lpp. 

2 Krauze R. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā. - R., 1994. 
3 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p.). - R . , 1996. - 129.-

130. lpp. 
4 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi, 1997. -

R., 1998 .-227 .-231 . lpp. 



Lielu tiesību, kas pasiāv uz likuma pamata, konstatēšana tiesas ceļā pali par sevi nav īpašuma 
prasība un var būt apvienota ar īpašuma prasību. Tiesības, kas pasiāv, pamatojoties uz likumu, ir spēkā 
arī, ja nav ierakstītas zemesgrāmatā (1477. p. 2. d.). Pie šādām tiesībām pieder laulāto kopmanta, 
īpašums, kas iegūts ieilguma ceļā1. Nekustama īpašuma iegūšana uz ieilguma pamata stājas spēkā ar 
likumā paredzētā valdīšanas laika notecēšanu, nevis ar liesas sprieduma taisīšanas momentu par minēto 
tiesību atzīšanu. Tiesa ar savu spriedumu vienīgi formāli konstatē un sankcionē prasītāja tiesības, kas 
iegūtas, pamatojoties uz ieilgumu, un dod viņam iespēju ievest zemesgrāmatās savu valdīšanas titulu2. 
Pati par sevi šāda prasība nav vērsta uz īpašuma atprasīšanu no sveša, nelikumīga valdījuma. Nerau
goties uz to, ka īpašuma tiesības kopīpašuma dalīšanas lietā tiek nodibinātas ar tiesas spriedumu un 
liesa piespriež visu kopīpašuma priekšmetu vienam no bijušajiem kopīpašniekiem, arī šajā gadījumā 
īpašuma tiesības šai personai gan rodas ar sprieduma spēkā stāšanos, taču attiecībā prei trešajām 
personām tās ir spēkā ar šo tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā, jo nav pamata prasīt no trešajām per
sonām, lai viņas zinātu par šāda sprieduma esamību līdz ieraksla izdarīšanai zemesgrāmatā. Senāts savā 
spriedumā īpaši norādījis, ka VLK 3004. panta piezīmes izņēmuma noteikumi (Civillikuma 1477. panta 
2. dala-./. R.), proti, ka lietu tiesības, kas pastāv, pamatojoties uz likumu, ir spēkā arī bez ierakstīšanas 
zemesgrāmatās, uz šo gadījumu neattiecas, jo prasītāja mājas nav ieguvusi, pamatojoties uz likumu, bet 
gan uz liesas lēmumu, kas taisīts kopīpašuma dalīšanas lietā'. 

Par īpašuma prasības priekšmetu var būt ķermeniska lieta vai lietu kopums, kas 
sastāv no ķermeniskām lietām, bet ne bezkermeniskas lietas (1050. р.). Atprasāmajai 
lietai jābūt individualizētai. Tas, ka, iesniedzot īpašuma prasību, sugas lietas iespē
jams identificēt arī, nosakot to skaitu, mēru un svaru4, nozīmē, ka šādos gadījumos 
tiek identificētas sugas lietas kā īpašs lietu kopums, piemēram, vienā maisā sabērtie 
kartupeli. To daudzums, svars, skaits, tilpums u. tml. var būt netieši identificēšanas 
līdzekli, taču nevar atprasīt lietu, kuras identitāti īpašnieks nav pierādījis. 

Bezkermenisku lietu nevar atprasīt ar īpašuma prasību. Atsaucoties uz F. Konrādi 
un A. Valtera civiltiesību prakses komentāru 1935. gada izdevumā, A. Grūtups izsaka 
minējumu, ka arī tiesības var būt vindikācijas priekšmets. Citētajā vietā gan uzsvērts, 
ka atprasīt var "tiesības (..) tveramas lietas veidā (..)", tātad - nevis pašas tiesības, 
bet gan dokumentus, kuros tās fiksētas, - krājkašu zīmes, obligācijas, ķīlu zīmes utt. 
Arī jaunākajā literatūrā uzsvērts, ka vindikācijas priekšmets ir nevis pati tiesība, bet 
gan uzrādītāja vērtspapīrs^. Saskaņā ar speciālu noteikumu attiecībā uz īpašnieka 
prasību par pazaudētu vai nolaupītu uzrādītāja vērtspapīru (1531. p.) nav likumiska 
pamata līdzīgai prasībai par īpašumu piemērot noteikumus, kas paredzēti 1041. p. 6 

Prasības priekšmets nevar būt tāda manta, kuras sastāvā ietilpst gan ķermeniskas, 
gan bezkermeniskas lietas (849. р. 1. d.). Tas ir viens no vairākiem iemesliem, kādēļ 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi/ZTieslietu ministrijas vēstneša pielikums. - 1927. -
Spriedums nr. 1 4 1 . - 138. lpp. 

2 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935. - 855. p. komentārs. 

3 Senāta civilā kasācijas departamenta 1937. gada spriedumi/VTieslietu ministrijas vēstneša pielikums, 
i 937. - Spriedums nr. 42. - 45.-46. lpp. 

4 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. р.). - R., 1996. -

130. lpp. 

* Torgāns K., Grūtups A., Balodis K., Višņakova G., Petrovičs S., Kalniņš E., BitānsA. Latvijas 
Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2482. p . ) . - R., 1998 .-89 . lpp. 

6 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 372. 



īpašuma prasība jāšķir no prasības par īpašuma tiesību atjaunošanu jeb tā saucamās 
īpašuma reformas prasības, ko paredz vairāki likumi'. 

Prasītājs un atbildētājs īpašuma prasībā. Prasītājs ir īpašnieks vai persona, kas 
sevi par tādu uzskata vai uzdod. Tiesības iesniegt prasību pieder jebkuram kopīpašuma 
dalībniekam attiecībā uz viņam pienākošos dalu2. Tā kā par nekustamas lietas īpašnieku 
atzīstams tikai tas, kas ierakstīts zemesgrāmatās (994. р.), no šādas personas viedokļa 
būtu bezjēdzīgi prasīt vēlreiz šāda ieraksta izdarīšanu vai pamatošanu. Ja kāda cita 
persona traucē īpašuma tiesības izmantošanu, tad prasītājs, lai pierādītu savu īpašuma 
tiesību, vienkārši atsaucas uz ierakstu, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Ja prasītājs 
nav ierakstīts kā īpašnieks zemesgrāmatās, tad atbildētājs varbūt persona, kas ierakstīta 
zemesgrāmatās kā īpašnieks. Tādā gadījumā īpašuma prasība saistīta arī ar zemes
grāmatu ieraksta anulēšanu, kas izdarīts uz atbildētāja vārda, vai arī ar atzīmes izda
rīšanu zemesgrāmatās par strīda esamību3. Strīds, kurā atbildētājs ir persona, kas ierak
stīta zemesgrāmatās kā īpašnieks, reti sastopams īpašuma prasības formā. Gandrīz vai 
ikvienā šādā gadījumā strīda pamatā būs vai nu kļūdas, kas pieļautas, izdarot ierakstu, 
vai arī trūkumi darījumā, saskaņā ar kuru īpašums pārgājis ieguvējam. Ja ierakstos 
pieļautas kļūdas, tad īpašuma prasības vietā būtu iesniedzams pieteikums par nepa
reizību novēršanu zemesgrāmatās, ja konstatēti trūkumi darījumā, - par atsavināšanas 
darījuma atzīšanu par spēkā neesošu. īpašuma prasība sakarā ar nekustamu īpašumu 
iesniedzama arī tādā gadījumā, ja ieraksts par strīdus priekšmetu nepastāv vispār, 
piemēram, ja tiesības radušās ar pieaugumu (960.-979. p.) vai arī ja ieraksta neatbilstība 
faktiskajam stāvoklim izriet nevis no darījuma, bet no likuma. 

Atbildētājs var būt jebkura persona, pie kuras atrodas lieta, vai persona, kas 
ierakstīta zemesgrāmatās kā īpašnieks. Prasītājam vispirms jāpamato, ka atprasāmā 
kustamā lieta atrodas pie šīs personas. Turētājs (nomnieks, patapinātājs, glabātājs 
u. tml.) var atbrīvoties no prasības, ja viņš norāda personu, kuras vārdā lietu tur, -
iznomātāju, patapinājuma vai glabājuma devēju u. tml. (1045. р.). 

Atbildētājs var atbrīvoties no prasības, nosaucot īsto valdītāju (nominatio auctoris), 
ja viņš norāda, ka ir lietas turētājs, respektīvi, persona, kas valda lietu cita vārdā (nomine 
alieno). Šādā veidā atbildētājs, pret kuru vērsta prasība par lietas izdošanu, var 
noraidīt prasību līdz paskaidrojumu sniegšanai pēc lietas būtības, norādot faktisko 
lietas valdītāju. Ja norādītā persona atzīst iepriekšējā atbildētāja apgalvojumu par 
pareizu, tad viņš atbrīvojas no atbildētāja pienākumiem un viņa vietā stājas viņa 
norādītā persona (auctor). Ja īstais atbildētājs noliedz savu valdījumu vai izvairās 
piedalīties procesā, lietas turētājam ir tiesība nodot pieprasīto lietu prasītājam, neat
bildot par to personai, no kuras viņš lietu saņēmis. Bunges kodifikācijas komentētāji 
norāda uz šī romiešu tiesību institūta procesuālo dabu, kas tomēr izraisa materiāli 
tiesiskas sekas - atbildētāja, piemēram, glabātāja, atbrīvošanos no atbildības īstā 

1 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. īpašums (927.-1129. p . ) . - R . , 1996.- 124.— 
125.lpp. 

2 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-
1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 382, 383. 

• Там же. - С. 347, 348. 



valdītāja priekšā1. Civilprocesa likums šādu procedūru neparedz. Iespējama tikai vienas 
no pusēm aizstāšana ar tās tiesību pārņēmēju (77. p.). Mūsu apskatāmajā gadījumā tur
pretim atbildētājs, kurš tur lietu citas personas vārdā, nevar šo personu uzskatīt par savu 
tiesību pārņēmēju, jo 77. p. nepārprotami norāda tieši uz materiālo tiesību pārņēmēju. 

Pret to, kas, nevaldīdams atprasāmo lietu, tomēr formāli atbild uz prasību (fictus 
possessor), var taisīt spriedumu kā pret īsto valdītāju. Šis noteikums vienlīdz attie
cināms gan uz personu, pie kuras atprasāmā kustamā lieta neatrodas, bet kura izturas 
tā, it kā lieta pie viņas atrastos (qui liti se obtulit), gan uz to, kas, būdams tikai turētājs 
(lietotājs utt.), izturas kā īpašnieks (1046. p.), gan arī uz to, kas ieguvis lietu jau pēc 
tam, kad pret viņu uzsākta prāva par lietas atdošanu (1049. p.). Abos gadījumos 
pretinieka ļauns nolūks ir jāpierāda prasītājam2. Citētajā vietā izdarītais secinājums 
gan pamatots uz normu, kas Civillikumā nav recipēta (VLK 3293. p.), tomēr tajā 
ietvertais princips - kas otru vaino par ļaunprātību, tam tā jāpierāda - ir spēkā arī 
tagad. Spriedumu var taisīt arī pret personu, kas, lai novērstu prasību no sevis, lietu 
pirms prāvas sākuma ļaunprātīgi atsavina - qui dolo desiit possidere (1046. p.), 
piespriežot no viņas atprasāmās lietas vērtību, kā ari visus zaudējumus un izdevumus 
(1047. p.). Atbildība par ļaunprātīgo atsavināšanu neiestājas tikai ar prāvas sākumu, 
bet jau ar atsavināšanas brīdi. Ja atbildētājs lietu atsavinājis, pie tam atsavināšana 
nav bijusi nepieciešama, lai novērstu lietas bojāšanos, vai citu iemeslu dēļ, tad prasī
tājam 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 (1055. p.). 

"Divkāršā" atbildība. Prasību par lietas cenas atlīdzināšanu, kuru atbildētājs 
atsavinājis, lai novērstu prasību no sevis, var vērst pret atsavinātāju. Prasību par lietas 
atdošanu var vērst pret personu, kas ieguvusi pašu lietu. Tātad, valdītājam ļaunprātīgi 
atbrīvojoties no valdījuma, nav izslēgti divi patstāvīgi prasījumi, pie tam īpašnieks 
iegūst dubulti - viņš saņem lietas cenu, sekmīgi izlietojot tiesību vērst prasījumu pret 
valdījumu ļaunprātīgi zaudējušo, kā arī pašu lietu, sekmīgi izlietojot tiesību vērst 
prasījumu pret valdījumu ieguvušo personu, kurai rodas zaudējumi sakarā ar lietas 
attiesāšanu, ko tā var pieprasīt no valdījumu ļaunprātīgi zaudējušā. Šīs personas 
pienākums atlīdzināt divkāršu lietas vērtību ir sods par ļaunprātīgu atbrīvošanos no 
valdījuma, lai novērstu no sevis prasību. Tādas pašas sekas iestājas, ja atbildētājs, 
nebūdams valdītājs, pieļāvis, ka pret viņu iesniedz prasību, nenorādot personu, pie 
kuras lieta patiesībā atrodas vai kuras vārdā viņš lietu tur (1046. p.). 

Šķēršļi īpašuma prasības pielietošanā (sekas, ja īpašnieks lietu labprātīgi uzti
cējis citai personai). Noteikums, kas paredzēts CL 1065. pantā, ierobežo uz romiešu 
tiesībām dibināto principu, kurš paredz īpašniekam tiesības atprasīt lietu no jebkuras 
personas (ubi rem mean invenio, ibi vindico - kur es savu lietu atrodu, tur es to atprasu). 

1 Konradi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935. - 169.-170. lpp. - 899. p. komentārs; Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний 

Прибалтийских съ продолжением 1912-1914 гг. и съ разъяснениями в2томах . -Р . , 1914.-Том I I . -
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CL 1065. pantā minētais noteikums ir ģermāņu tiesību izcelsmes princips. Saskaņā 
ar šo principu īpašnieka prerogatīvai atprasīt īpašumu no jebkura valdījuma tiek 
pretstatīts cits princips, proti, prasi lietu no tā, kam tu uzticējies, - Hand muss Hand 
wahren1. īpašniekam pret personu, kurai viņš labprātīgi uzticējis lietu, ir tikai per
soniska prasība, izņemot vienu gadījumu, proti, ja persona, kurai īpašnieks labprātīgi 
uzticējis lietu, ir atguvusi īpašuma tiesības izpirkuma ceļā2, šis pats princips, tikai 
vispārīgākā formā bija formulēts agrāk spēkā esošajā Civilkodeksa 154. panta 1. daļā: 
" J a manta pret atlīdzību iegūta no personas, kurai nebija tiesību to atsavināt, ko 
ieguvējs nav zinājis un kas tam nebija jāzina (labticīgs ieguvējs), īpašnieks tiesīgs šo 
mantu atprasīt no ieguvēja tikai tad, ja šo mantu nozaudējis pats īpašnieks vai per
sona, kurai īpašnieks bija nodevis mantu valdījumā, vai arī ja manta nozagta vienam 
vai otram, vai arī izkļuvuši no vinu valdījuma pret vinu gribu citādā veidā." Šis 
formulējums, kā redzam, norobežo mantas atlīdzības un bezatlīdzības atsavināšanu, 
ko neparedz 1065. pants, kā arī lieto precīzāku kritēriju tam juridiskajam faktam, 
saskaņā ar kuru atprasāmā manta izgājusi no īpašnieka valdījuma, pretstatā 1065. 
pantā lietotajam nepabeigtajam formulējumam: "Patapinājumā, nomā vai kā citādi." 
Šajā gadījumā norādīts, ka kritērijs ir valdītāja griba. Uz šī panta pamata Senāts 
1997. gadā noraidīja attiecīgu vindikācijas prasību4. Šāds pats princips formulēts 
Krievijas Federācijas Civilkodeksa 302. panta 1. daļā. 

Kaut arī pastāv kopīgais princips - labticīgā ieguvēja interešu aizsardzība situā
cijā, kad atsavinātājs, no kura labticīgais ieguvējs ieguvis lietu, nav bijis īpašnieks 
vai viņa īpašuma tiesibas vēlāk zudušas, labticīgā ieguvēja aizsardzība dažādās val
stīs ir ar zināmām atšķirībām. 

Ieguvēja labticīgums jeb, pareizāk sakot, apstākli, kas šādu labticīgumu izslēdz, 
vērtējams pēc trim kritērijiem: 

Ш ieguvējs zinājis, ka atsavinātājam nav īpašuma tiesību; 
Ф ieguvējs nav tieši zinājis, bet pieļāvis rupju neuzmanību; 
% ieguvējs nav zinājis par atsavinātāja īpašuma tiesību defektiem, pie tam pieļāvis 

vieglu neuzmanību, darījumu slēdzot. 
Pirmie divi gadījumi izslēdz ieguvēja labticīgumu pēc lielākās daļas Eiropas 

valstu (Vācijas, Austrijas, Šveices, Nīderlandes, Francijas, Beļģijas, Luksemburgas, 
Spānijas, Itālijas, Lielbritānijas, Norvēģijas, Zviedrijas) likumdošanas. 

īpašuma tiesības nepāriet uz ieguvēju un nodotā kustamā lieta ir atprasāma no 
ieguvēja, pat ja viņš, darījumu slēdzot, pieļāvis vieglu neuzmanību, tādās valstīs kā 
Austrija, Šveice, Nīderlande un Zviedrija. 

Taču viegla neuzmanība tiek uzskatīta par nepietiekamu, lai atzītu ieguvēju par 
nelabticīgu un atprasītu no viņa lietu pēc Vācijas, Francijas, Beļģijas, Luksemburgas, 
Spānijas, Itālijas, Lielbritānijas likumdošanas. 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 391. 

-• Там же. - С. 392. 
3
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Atrastu lietu iegūšanu īpašumā pieļauj Itālijas un Zviedrijas likumdošana, kā arī ar 
zināmiem nosacījumiem Šveices un Nīderlandes likumdošana. Šveicē atrastās lietas 
nav iespējams atprasīt, ja ir iestājies piecu gadu noilgums, Francijā, Beļģijā un Luk-
semburgā - pēc trim gadiem. Atrastas lietas iegūšanu īpašumā nepieļauj Vācijas, 
Austrijas, Spānijas, Lielbritānijas un Norvēģijas likumdošana. Vācijas un Austrijas, kā 
arī Lielbritānijas likumdošana paredz izņēmumu attiecībā uz naudu un vērtspapīriem. 
Tiesa gan, visu šo minēto valstu likumdošana paredz izņēmumus attiecībā uz labticīgi 
iegūtām lietām komerciālajā tirdzniecībā. Izņēmums ir vienīgi Itālija un Zviedrija. 

Nīderlandes likumdošana šiem speciālajiem gadījumiem paredz neierobežotas 
tiesības iegūt īpašumā lietu, kas komerciālā tirdzniecībā iegūta labticīgi. Šis notei
kums attiecas pat uz zagtām lietām, taču neierobežotas tiesības iegūt īpašumā lietu 
bauda tikai galīgais patērētājs. 

Vairums minēto valstu kā speciālu iegūšanas veidu, uz kuru neattiecas iepriekš 
minētie nosacījumi par labticīgumu, paredz lietas iegūšanu publiskā izsolē. Izņē
mums ir Itālija un Nīderlande. 

Civillikuma 1065. pantā paredzētais noteikums par neiespējamību atprasīt mantu 
no labticīga ieguvēja nozīmē arī, ka šis labticīgais ieguvējs ir ieguvis īpašuma tiesī
bas, jo nav zinājis, ka pārdevējam atsavinātā lieta nepieder. Šī iemesla dēl arī pirkuma 
līgums nav uzskatāms par neesošu un pircējam rodas īpašuma tiesība1. 

Civillikuma 1065. panta noteikumi piemērojami tikai tādā gadījumā, ja lieta nodota 
trešās personas valdījumā. Šis noteikums neattiecas uz tiem gadījumiem, kad persona, 
kurai lietu labprātīgi uzticējis īpašnieks, nodevusi to trešajai personai turējumā2. 

Trešās personas labticīgums attiecas uz faktiem, nevis uz tiesībām. Šāds apgal
vojums šķiet paradokss, jo trešās personas labticīgums taču ir atkarīgs no tā, vai šī 
persona zina vai nezina par atsavinātāja īpašuma tiesībām. Taču šo priekšstatu parei
zība atkarīga tieši no trešās personas zināšanām par tiem faktiem, uz kuriem tā persona, 
kas sevi uzdod par īpašnieku, balsta savas īpašuma tiesības. Tā, piemēram, ja priekšstats 
par īpašuma tiesībām pamatots uz pirkuma līgumu, ko atsavinātājs demonstrējis trešajai 
personai kā savu īpašuma tiesību pierādījumu, tad trešā persona, bez šaubām, nevar no 
šīs līguma demonstrācijas pārliecināties par līguma trūkumiem, ja pie tam līguma 
subjekts par šiem trūkumiem zinājis un tātad īpašuma tiesības uz šī līguma pamata tai 
nevarēja rasties. Turpretim labticīgumu trešā persona nevar pamatot ar atsaukšanos uz 
vispārēju tiesisku aizliegumu nezināšanu, piemēram, sakarā ar reto dzīvnieku iegūšanas 
vai kara laikā nolaupīto mākslas vērtību iegūšanas aprobežojumiem. Tādēļ tādos gadī
jumos, kad ir acīmredzama tās personas, kurai īpašnieks labprātīgi uzticējis lietu, 
neiespēja to atsavināt, nav arī ieguvēja - trešās personas - labticīguma. Tā, piemēram, 
par labprātīgu nevar tikt atzīta trešā persona, kas lietu ieguvusi no mazgadīgām per
sonām vai arī nodevusi vārda vērtspapīru, kas izsniegts uz kādas citas personas vārda. 
Tā kā labticīgā trešā persona tiek aizsargāta pret īpašuma prasību sakarā ar to, ka 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta 1922. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 40. - 105. lpp. 
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īpašnieks labprātīgi nodevis lietu, tad pretstatā tam lieta, kas izgājusi no īpašnieka 
valdījuma pretēji vina gribai, atprasāma no jebkura, arī labticīgā trešā ieguvēja1. Tas 
attiecas ne tikai uz gadījumiem, kad lieta nozagta, nolaupīta vai nozaudēta, bet arī uz 
tiem, kad lieta nodota pēc darījuma, taču darījums noslēgts vardarbības, krāpšanas vai 
būtiskas maldības ietekmē2. Atšķirt zagtu vai nolaupītu lietu pēc tās ārējām pazīmēm ir 
neiespējami. Taču unikāli mākslas priekšmeti, pateicoties publicētiem attēliem, mu
zejos vestajiem reģistriem un īpašām pazīmēm, ir samērā viegli izsekojami civiltie
siskajā apgrozībā. Tādēļ šie priekšmeti nereti tiek atdoti īpašniekiem, no kuru valdījuma 
tie kādreiz prettiesiski izņemti, arī pēc loti daudziem gadiem. Trešās personas lab
ticīgumu izslēdz arī citi apstākli. Ja ieķīlātās lietas pircējs zinājis, ka ķīlas ņēmējs to 
pārdod nelikumīgi, tad īpašniekam ir tiesība atprasīt pārdoto ieķīlāto lietu (1320. р.). 

Ja lietu, kas nodota izstrādāt vai pārvadāt, izstrādātājs vai pārvadātājs pārdod, ieķīlā 
vai citādi atsavina citai personai, tad šīs lietas īpašnieks var celt īpašuma prasību, 
samaksājot tai personai, pie kuras lieta atrodas, par lietas izstrādāšanu vai pārvadāšanu 
nolīgto summu (1066. р.). Šai normai korespondē aizturējuma tiesība (1734.-1740. р.), 
kas attiecināma uz speciāliem transporta likumdošanā paredzētiem gadījumiem. Šajā 
pantā ietvertā norma ir principa "Hand muss Hand wahren" modifikācija. Taču tā 
galvenokārt vērsta uz pārvadātāja vai ekspeditora tiesību aizsardzību. Pamatojoties uz 
aizturējuma tiesību, persona, kuras rokās atrodas kāda lieta, var to neizdot tik ilgi, 
kamēr nav nolīdzināts kāds viņas pašas prasījums. Aizturējuma tiesība, kas paredzēta 
šajā normā, var rasties, pamatojoties uz specifiskām līgumiskām attiecībām, ko regulē 
citi likumi, piemēram, pārvadājuma vai ekspedīcijas līgumi. Tā, piemēram, saskaņā ar 
Jūras kodeksa (Latvijas Vēstnesis. - 2003. - nr. 91) 12. panta 2. dalu pārvadātājam ir 
tiesības aizturēt kravu kā nodrošinājumu par atbilstoši līgumam nopelnītajiem, bet 
nesaņemtajiem maksājumiem. Šis gadījums ir īpatnējs ar to, ka īpašniekam ar personu, 
kura realizē aizturējuma tiesības, var arī nebūt nekādu līgumattiecību, tomēr īpašuma 
prasība pret lietas aizturētāju nav realizējama līdz attiecīga maksājuma izdarīšanai, 
respektīvi, iestājas Civillikuma 1066. pantā paredzētais gadījums, tomēr tas nenozīmē, 
ka īpašnieks lietu nodevis izstrādāt vai pārvadāt tieši tai personai, kura realizē aizturē
juma tiesības. Pie šīs personas lieta var nokļūt arī pastarpināti, piemēram, ja īpašnieks 
nodod savu vai svešu konteineru ekspeditoram vai aģentam, aģents - pārvadātājam, 
pārvadātājs - savukārt nākamajam pārvadātājam, kurš realizē aizturējuma tiesības, 
īpašniekam, kuram ar šo pārvadātāju nav nekādu līgumattiecību, tomēr ir iespēja celt 
īpašuma prasību, tikai samaksājot pārvadājuma maksu. Līdzīgā veidā aizturējuma 
tiesības var pielietot arī ekspeditors, kurš 1066. panta izpratnē acīmredzot pielīdzināms 
pārvadātājam (sk.: Ministru kabineta 1995. gada 17. oktobra noteikumi nr. 301 "Par 
kravas ekspeditoru un kravas ekspedīcijas pakalpojumiem" // Latvijas Vēstnesis. -
1995. - 24. okt. - nr. 163. - 22., 25. pants). 

Prasītājam jāpierāda, ka viņš ir tieši tās lietas īpašnieks, kuru viņš atprasa no 
atbildētāja, kā arī, ka viņam ir pamats celt prasību tieši pret šo konkrēto atbildētāju. 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-
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Prasītāja īpašuma tiesības pierādīšanas pienākums ietver, pirmkārt, lietas identifi
cēšanu un, otrkārt, īpašuma tiesības pierādīšanu. Prasītāja pienākums identificēt lietu 
nozīmē, ka viņam tā sīki jāapraksta, norādot sevišķas pazīmes u. tml. (1051. p.). Ja 
prasības priekšmets ir nekustams īpašums un īpašuma prasība saistīta arī ar zemes
grāmatu ieraksta anulēšanu, kas izdarīts uz atbildētāja vārda, tad, protams, zemes
gabala atrašanās vietu, izmērus utt. raksturo pats ieraksts zemesgrāmatās. Taču, tā kā 
biežāk sastopamie liettiesiskie strīdi var būt saistīti ar zemesgabala dabiskā stāvokļa 
stihisku vai mērķtiecīgu pārveidošanu, tad arī šajos strīdos prasītājam ir pienākums 
sīki aprakstīt to zemesgabalu, kuru viņš pieprasa. 

Prasītāja pienākums ir pierādīt savu īpašuma tiesību (1060. p.). Ja viņš pierāda 
tiesisku lietas iegūšanas pamatu, tad pierādījuma nasta sākotnējās un atvasinātās iegū
šanas gadījumā ir atšķirīga. Ja prasību pamato ar origināru (sākotnēju) īpašuma iegū
šanu, tad prasītājam jāpierāda tikai fakts, saskaņā ar kuru šī iegūšana ir pamatota. Ja 
turpretim prasītājs apgalvo, ka īpašumu ieguvis derivativa (atvasinātā) kārtā, tad pēc 
pandektu tiesībām jāpierāda arī visu agrāko īpašnieku tiesības (t. s. probana diabólica). 

Pandektu tiesības atvieglo īpašuma tiesību pierādīšanas grūtības, atļaujot celt citu prasību — 
publiciana in rem actio, kas pamatojas uz ieilguma iestāšanās fikciju. Šādā prasībā atvasinātās īpašuma 
tiesības var aizsargāt prasītājs, kurš var atsaukties uz tustús titulus, t. i., uz darījumu, kas pats par sevi 
būtu derīgs īpašuma iegūšanai (1010. p.). Šāds valdījums ir labāks par jebkuru citu valdījumu, un tas 
neaizsargā ieguvēju vienīgi pret personu, no kuras viņš šādā ceļā lietu ieguvis. Civillikumā pārņemts 
pandektu tiesību princips, ka prasītājam īpašuma prasībā jāpierāda sava tiesība līdz pat sākotnējam 
ieguvējam (probatio diabólica), bet nav pārņemts publiciana in rem action. Civillikums neparedz 
publiciana in rem actio jeb actio fictitia. Netiešas norādes uz šāda prasījuma iespējamību gan satur 
noteikumi par valdījumu, konkrēti - par labāka valdījuma priekšrocībām attiecībā pret sliktāku val
dījumu (919. p. pēdējais teikums). Saskaņā ar Civillikumu prasītāja pierādījumu nastas smagumu 
mīkstina vienīgi iespēja atsaukties uz ieilgumu. 

Ja prasītājs apgalvo, ka lietu ieguvis kā nodotu vai mantotu no cita, tad viņam arī 
jāpierāda, ka viņa priekšgājējs bijis lietas īpašnieks. Prasītāja pienākums pierādīt 
savu īpašuma tiesību attiecas uz katru atsavināšanas darījumu, uz kuru atsaucas 
prasītājs. Prasītājam arī šīs pierādīšanas gaitā jāatspēko jebkuri atbildētāja iebildumi. 
Respektīvi, īpašuma tiesības pāreja jāpierāda līdz pat tuvākajai sākotnējai iegūšanai, 
ja likumā paredzētā ieilguma termiņa robežās lieta vairākkārt nodota īpašumā. Šāda 
pierādījuma nodrošināšanas grūtības ir viens no iemesliem, kas padara nepieciešamu 
iegūšanu ieilguma ceļā, kura tad aizstāj grūti restaurējamo atvasināto ieguvēju rindu. 
Ja prasītājs pierāda pašu īpašuma iegūšanas juridisko pamatu, tad jāpieņem, ka šis 
darījums (vai jebkurš cits fakts) ir pietiekams, lai pārnestu īpašuma tiesību uz prasī
tāju. Šo pieņēmumu var apgāzt atbildētājs, iesniedzot pretēja rakstura pierādījumus. 
Lai pierādītu savu īpašuma tiesību, prasītājam ne vienmēr ir iespēja un arī nepie
ciešamība atsaukties uz ierakstu zemesgrāmatā. Tā, piemēram, lai celtu vindikācijas 
prasību, prasītājam pietiek, ja viņš pierāda, ka ir zemesgrāmatās ievestā īpašuma 
mantinieks. Saskaņā ar to viņam pieder liettiesiskas tiesības uz nekustamu īpašumu 
arī neatkarīgi no tā nostiprināšanas zemesgrāmatās1. 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. I927//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 1 1 . - 20. Ipp. 



Prasītājam jāpierāda, ka atbildētājs lietu valda vai ka pret atbildētāju var celt 
prasību kā pret valdītāju (1059. p.), t. i., ja lieta gan neatrodas pie atbildētāja, taču 
viņš pats ļaunprātīgi no tās atbrīvojies pirms prāvas, lai novērstu prasību no sevis 
(1046. p.), vai arī prāvas laikā (1055. p.), kā arī tad, ja atbildētājs, nebūdams valdītājs, 
pieļāvis, ka pret viņu iesniedz prasību, nenorādot personu, pie kuras lieta patiesībā 
atrodas vai kuras vārdā viņš lietu tur (1046. p.). 

Atbildētāja iebildumi pret īpašuma prasību. Atbildētājs īpašuma prasībā ir 
persona, pret kuru iesniegta prasība un kura nav novērsusi šo prasību no sevis kā 
labticīgs valdītājs, kas lietu zaudējis pirms sprieduma taisīšanas, piemēram, sakarā 
ar to, ka cita persona to viņam attiesājusi (1048. p.), vai arī persona, kura pierādījusi, 
ka lietas atsavināšana bijusi nepieciešama (1055. p.). Atbildētājs var celt ierunas 
(exceptiones), atsaucoties uz faktiem, kas šo prasītāja atsaukšanos uz lietas iegūšanu 
iznīcina vai izslēdz atsaukšanos uz to. 

Exceptio domini - ieruna par prasītāja īpašuma tiesību zudumu (arī par īpašuma 
tiesību rašanos pašam atbildētājam, piemēram, saskaņā ar tradīciju, ieilgumu, specifi
kāciju u. c ) , t. i., ieruna par prasītāja īpašuma tiesību izbeigšanos un par paša atbildē
tāja īpašuma tiesību rašanos sakarā ar lietas nodošanu, tās iegūšanu ar ieilgumu, 
pārstrādāšanas (specifikatio) ceļā u. tml. 

Exceptio rei venditae et traditae (burtiski — ieruna par lietas pirkšanu un nodo
šanu) - ieruna par to, ka lieta ir iegūta īpašumā no paša prasītāja, kaut arī tādā laikā, 
kad prasītājs vēl nemaz nav bijis šīs lietas īpašnieks. Šajā ierunā ir ietverta exceptio 
doli (ieruna par viltu), kas uzsver vindikanta prasības netaisnīgumu (jāatceras, ka 
pret vindikantu, no kura atbildētājs ieguvis lietu derivatīvā ceļā, Latvijas tiesību 
sistēmā viņš nevar aizsargāties ar actio publiciana. t. i., atsaucoties uz iegūšanas 
darījumu). Šī ir ieruna par to, ka lieta iegūta īpašumā no paša prasītāja, pamatojoties 
uz pirkuma līgumu vai citu atlīdzības darījumu, kaut arī laikā, kad prasītājs vēl nav 
bijis šīs lietas īpašnieks. Šajā ierunā ir ietverta arī exceptio doli, kas uzsver vindikanta 
prasības netaisnīgumu, ņemot vērā to, ka vindikants, izmantojot pirkuma līguma 
nepilnības, iesniedzis prasību pret ieguvēju. 

Paralizējoša iedarbība ir jebkurai ierunai par personisku tiesību, kas radusies no 
paša prasītāja un savienota ar lietas turēšanu vai arī ko viņš ir atzinis (piemēram, īre, 
patapinājums). Exceptio rei venditae et traditae ir specifisks apzīmējums svarīgākajai 
personiskajai tiesībai, kas atbildētājam ir pret prasītāju. Jāuzsver, ka tā ir tieši personis
ka prasība. Tā var pamatoties uz pirkuma līgumu, kas vēl nav ierakstīts zemesgrāmatā. 

Exceptio rei sibi pigneratae (burtiski - ieruna par rokas ķīlas tiesību) - ieruna 
par liettiesisku, ar turēšanu savienotu tiesību uz lietu neatkarīgi no tā, vai šo tiesību 
nodibinājis prasītājs vai kāds cits. 

Ieruna par īpašuma prasības noilgumu neapstrīd vindikanta īpašuma tiesības, bet 
apstrīd prasības tiesību (1895. p.). 

Ieruna, kura pamatota uz noteikumu "Hand muss Hand wahren", paralizē īpa
šuma prasību sakarā ar to, ka īpašnieks labprātīgi nodevis lietu citai personai (1065., 
1066. p.). Ieruna par nominatio auctoris (1045. p.) norāda, ka prasība nav iesniegta 
pret atbildētāju un kā tāda noraidāma. 



Ieruna par aizturējuma tiesību izdevumu vai citādu prasījumu dēļ (1733., 1740. p.). 
Šīs ierunas sekas ir dažādas atkarībā no tā, vai tā aizskar paša prasītāja tiesību vai ari 
ar to panāk tikai lietas pagaidu aizturēšanu iesniegto pretprasījumu dēļ1. 

Sekmīgi izmantojot ierunas, atbildētājs var panākt prasības noraidīšanu, nerau
goties uz to, ka prasītājs pierāda savas īpašuma tiesības. Tā, piemēram, ja atbildētājs 
pierāda, ka īpašuma tiesību pats prasītājs saskaņā ar pirkuma līgumu apņēmies nodot 
viņam, tad atbildētājam pašam ir prasījums par līguma izpildi un īpašuma tiesības 
ierakstīšanu zemesgrāmatā (1478., 1479. p.). Ja atbildētājs pierāda, ka viņš drīkst 
lietu valdīt (1061. p.), tad ari vindikācijas prasība noraidāma, kaut gan prasītājam ir 
īpašuma tiesība uz šo lietu, ko šajā gadījumā neapšauba arī atbildētājs. Atbildētāja 
tiesība lietu valdīt var pamatoties gan uz lietu tiesību, piemēram, personālservitūtu, 
rokas ķīlu u. c., gan ari uz personisku (saistību) tiesību. 

Piemērs nr. 1. Izskatot mantojuma masas aizgādņa prasību par īpašuma tiesībām uz aprakstīto 
mantu, ko apgabaltiesa noraidījusi, atzīstot par pierādītu, ka mantas jau pirms aprakstīšanas atbildētājs 
pārņēmis vai nu kā dāvinājumu, vai kā mantojumu un rīkojies ar tām kā ar savu īpašumu. Senāts 
konstatējis, ka šāds spriedums atceļams: '"Ja apgabaltiesa nenoliedz, ka aprakstītās mantas bijušas tagad 
jau mirušās Luīzes Beigs īpašums, tad tiesa varēja atraidīt prasību, kuru L. Bergs mantojuma masa bija 
cēlusi par īpašuma tiesībām uz šīm mantām, tikai tad, ja tā būtu nodibinājusi, ka atbildētājs Aleksandrs 
Bergs bija ieguvis īpašuma tiesības uz tām." 2 

Lietas atdošanas un atbildības nosacījumi. Lieta jāatdod tajā vietā, kur tā 
atrodas. Ļaunticīgam valdītājam lieta jāatdod tur, kur viņš to dabūjis, jebkuram citam -
tur, kur lieta atradusies, ceļot prasību. Prasītājam, kurš prasa lietu atdot citā vietā, 
jānes ar to saistītie izdevumi (1058. p.). 

Turklāt lieta atdodama bez atlīdzības (1063. p.). Ar īpašuma prasību savienota ne 
vien prasība par pašu lietu, bet arī par visiem tās piederumiem, kā arī ar atlīdzību par 
visu to, ko prasītājs zaudējis atbildētāja valdījuma dēl (1052. p.). Kaut arī likums norāda 
uz iespēju pieprasīt ne tikai pašu lietu, bet ari tās augļus un atlīdzību par lietas neiz
mantošanu laikā, kad tā bijusi laupīta īpašniekam, šī norma nesatur noteikumus, kas 
būtu līdzīgi 1760. p. par to, ka vindikants zaudētu iespēju pieprasīt šo atlīdzību par 
augļiem un lietas neizmantošanu atsevišķā prasībā. Procenti par nokavējumu ir viegli 
aprēķināmi, jau iesniedzot prasību, taču, iesniedzot vindikācijas prasību, nav iespējams 
noskaidrot, kādi ir lietas augli laikā, kamēr tā atradusies svešā, nelikumīgā valdījumā3. 

Neatdoto priekšmetu vērtības noteikšana. Ja atbildētājs neatdod lietu saskaņā 
ar tiesas spriedumu, prasītājs pēc savas izvēles var prasīt, vai nu lai atdod tieši to 
lietu, vai lai atlīdzina tās vērtību (1057. p.). Lietas, kā ari tās piederumu vērtība 
aprēķināma pēc visaugstākās cenas no nokavējuma brīža (1662. p.), t. i., no brīža, 
kad ieguvējs kļuvis launticīgs, bet lietas patvarīgam panēmējam vai zaglim - no 
patvarīgas paņemšanas laika (2356. p.). 

1 Erdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachen-
recht .-Riga : Kymmeks Verlag, 1 8 9 1 . - S . 196, 197. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1937. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1937. - Spriedums rir. 56. - 62. lpp. 

3 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-
1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 385, 386. 



Vērtību nosaka pēc visaugstākās cenas kopš prāvas sākuma līdz sprieduma izpil
dei (1662. p.). Nevar nospriest, ka labticīgam valdītājam jāatdod lieta, respektīvi, tās 
vērtība, ja viņš lietu zaudējis pirms sprieduma taisīšanas, piemēram, sakarā ar to, ka 
cita persona to viņam attiesājusi (1048. p.). 

Labticīga un Iaunticīga atbildētāja pienākums ir atlīdzināt zaudējumus. Labticīga 
un Iaunticīga atbildētāja pienākumi pret prasītāju ir dažādi. Kaut arī labticīgo valdī
tāju no prasības iesniegšanas brīža pielīdzina launticīgam valdītājam, tomēr atšķirība 
starp šīm divām valdītāju kategorijām turpina pastāvēt arī pēc prasības uzrādīšanas 
viņiem. No prasības iesniegšanas, respektīvi, prasības pieteikuma uzrādīšanas, labti
cīgā valdītāja atbildība tikai paaugstinās, taču tā netiek pielīdzināta Iaunticīga valdī
tāja atbildības apjomam1. 

Labticīgā valdītāja labākā situācija procesā izbeidzas ar to brīdi, kad viņš uzzina 
par īpašnieka tiesībām. No prasības celšanas brīža jebkurš atbildētājs atzīstams par 
launticīgu valdītāju (1053. p.). Kaut arī CL jebkādu prasītāja zaudējumu atlīdzinā
šanas pienākumu dēvē par atbildību, vienīgi atbildētāja Iaunticīga valdījuma laikā 
radušos zaudējumu atlīdzināšana atbilst priekšstatiem par atbildību. Pārējos gadīju
mos tā drīzāk uzskatāma par zaudējumu sadalīšanu starp prasītāju un atbildētāju, jo 
tie radušies no viņiem neatkarīgu iemeslu dēl. No brīža, kad labticīgais valdītājs 
uzzina par īpašuma prasību, viņš kļūst par personu, kura ved cita lietu bez uzdevuma, 
un tādēļ nav tiesīgs pamest mantu likteņa varā, bet viņa pienākums ir to pārvaldīt un 
glabāt kā rūpīgam saimniekam par labu eventuālajam īpašniekam vai personai, kura, 
iespējams, pierādīs savas īpašuma tiesības. Tādēļ viņš arī turpmāk atbildēs šai per
sonai par savu vainu - darbību, bezdarbību vai nevērību, neuzmanību. Taču arī tad 
labticīgais valdītājs neatbild par gadījumu, jo viņš tomēr nav sagrābis īpašumu, 
vienīgi turpina pārvaldīt šādu īpašumu daļēji paša īpašnieka interesēs, daļēji, lai 
nodrošinātu savas paša tiesības uz atlīdzību par izdevumiem2. Prasības iesniegšana 
vai tiesas pavēstes saņemšana nepārvērš labticīgo valdītāju par launticīgu, jo viņš arī 
pats turpina būt pārliecināts par savu taisnību. Viņam vismaz jāgaida līdz tiesas 
spriedumam, lai noskaidrotu, ka patiesībā stāvoklis ir pilnīgi pretējs. Taču patiesībā 
prasības iesniegšana visādā zinā izraisīs v i ņ ā šaubas, pamudinās būt uzmanīgākam, 
rīkojoties ar īpašumu, kurš var izrādīties citai personai piederošs, t. i., viņam ir 
jāatturas no visāda veida rīkojumiem, kas varētu pārkāpt īpašnieka tiesības. Viņam 
jāsaglabā ienākumi no mantas par labu īpašniekam, pretējā gadījumā viņš atbild par 
visām savām darbībām tieši tāpat kā launticīgs valdītājs, izņemot vienīgi lietas ne
jaušu bojāeju vai bojāšanos. Tā kā labticīgs valdītājs, kas nepārtraukti valda lietu, 
būdams pārliecināts, ka tā ir viņam piederoša, neatbild par lietas pasliktināšanos un 
pat par tās pilnīgu zaudēšanu līdz prasības iesniegšanai vai prasības pieteikuma 
uzrādīšanai, tad viņš neatbild arī par lietas apgrūtināšanu ar ķīlas tiesībām vai hipo
tēku, un šādā gadījumā iespējams iesniegt pret viņu tikai prasību par nepamatotu 
iedzīvošanos. Prasības iesniegšana par lietu tiesību atzīšanu var izraisīt tādas pašas 

' Erdmann C. System des Privatrechls der Ostsecprovinzen Liv-, Esi- und Curland. Band 2. Sachcn-
r c c h t . - R i g a : Kymmel's Verlag. 1 8 9 1 . - S . 199. 

2 Ebenda. - Band I. Allgemeiner Teil - Familienrecht. - Riga: Kymmel's Verlag. 1889. - S. 335. 



sekas kā atbildētāja pienākums nest atbildību no šī brīža tādā pašā apjomā kā launti-
cīgam valdītājam neatkarīgi no tā, vai viņš līdz prasības iesniegšanai bijis labticīgs 
valdītājs vai arī no paša sākuma prasības priekšmets šķitis šaubīgs vai arī bezstrīdus. 
Kas attiecas uz atbildētāja atbildību no prasības uzrādīšanas brīža, tad nepastāv 
atšķirība starp rei vindicatio, t. i., īpašuma prasību, un prasību par tiesībām atzīt 
servitūta tiesības (actio konfessoria vindicatio servitutis). 

Ļaunticīgam atbildētājam ir pienākums atlīdzināt bojājumu vērtību, kas radušies, 
kamēr lieta atradusies pie atbildētāja launticīgā valdījumā, vai arī pašu atprasāmās 
lietas un tās piederumu vērtību, ja lieta gājusi bojā, kamēr lieta atradusies pie atbil
dētāja launticīgā valdījumā (1054. р.). Šie zaudējumi atbildētājam jāsedz pat tad, ja 
tie radušies nejauši. Viņš tiek atbrīvots no atbildības vienīgi tādā gadījumā, ja pierāda, 
ka šie zaudējumi būtu neizbēgami, ari lietai atrodoties pie prasītāja (1054. р.). Šie 
noteikumi balstās uz atzinu, ka ļaunprātīgs ir valdītājs, kurš apzināti sagrābis svešu 
īpašumu un līdz ar to uzņēmies uz sevi labprātīgi visu risku, kas saistīts ar minēto 
īpašumu. Šajā gadījumā pastāv vina vainas prezumpcija mantas pasliktināšanās vai 
bojāejas dēļ, kaut ari par to nav iespējams atrast tiešus pierādījumus. īpašnieks var 
apgalvot, ka tādā gadījumā, pat ja manta atrastos pie vina, kā tam ari vajadzētu būt 
saskaņā ar likumu, viņš varētu veikt pasākumus, kuru rezultātā briesmas un nelab
vēlīgā gadījuma sekas varētu tikt novērstas. Launticīgā valdītāja pienākums, ja viņš 
grib izvairīties no atbildības, ir pierādīt, ka gadījums, kura rezultātā manta bojājusies 
vai gājusi bojā, ir bijis tāds, ka to nevarētu novērst arī pats īpašnieks, ja manta paliktu 
vina valdījumā1. 

Augļu atdošanas pienākums arī ir atkarīgs no atbildētāja labticīguma vai launti-
cīguma. 

Labticīgam atbildētājam jāatlīdzina tikai no lietas faktiski iegūto un vēl nepa
tērēto augļu (fructus extantes) vērtība (1056. р.). 

Ja atbildētājs bijis launticīgs valdītājs, viņam jāatdod prasītājam ne vien visi viņa 
no lietas saņemtie augli, bet arī tie, kurus būtu varējis saņemt pats prasītājs, ja tas 
būtu lietu valdījis (fructus percipiendi). 

Saskaņā ar romiešu tiesībām, kuru viedokli ir pārņēmis VLK, valdītājs labticīgi ieguvis īpašumā 
ienākumus no mantas, ko viņš jau ievācis (fructus perccpti), respektīvi, jau atdalījušos augļus (fructus а 
solo separāti). Tomēr vindikācijas gadījumā īpašniekam ir tiesības tikai uz tiem augļiem, kurus labti
cīgais valdītājs patērējis (fructus consumpti). Pārējos ienākumus un augļus, kurus valdītājs vēl nav 
patērējis (fructus extantes) līdz prasības iesniegšanai vai. respektīvi, līdz prasības pieteikuma uzrādī
šanai, viņam ir pienākums atdot atpakaļ īpašniekam, tāpat kā visus ienākumus, kādus viņš guvis jau pēc 
prasības pieteikuma uzrādīšanas. Šķietamā pretruna, kas izpaužas likuma noteikumos, no kuriem vieni 
atzīst par īpašumā iegūtiem tādus augļus, kuri jau atdalījušies, bet citi paģēr šo augļu atdošanu īpašnie
kiem, ir novēršama saskaņā ar to, ka labticīgais valdītājs kļūst par īpašnieku visiem augļiem, kas 
atdalījušies no lietām attiecībā pret trešajām personām. Taču, ņemot vērā, ka pret viņu iesniedzis prasību 
pats ražojošās lielas īpašnieks, attiecībā pret šo personu labticīgajam valdītājam ir pienākums atbildēt 
arī par augļiem, kas atdalījušies, bet vēl nav patērēti. Kaut arī saskaņā ar 1053. pantu labticīgais valdītājs 
no prasības pieteikuma uzrādīšanas tiek pielīdzināts ļaunticīgam valdītājam, tomēr, kā parāda 1054. un 
1055. panta salīdzinājums un analīze, viņu atbildība arī pēc prasības uzrādīšanas tomēr ir atšķirīga. Pēc 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912— 
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prasības uzrādīšanas atbildētājam ir pienākums izdot īpašniekam ne tikai visus patiešām savāktos augļus, 
bet atbildēt arī par tiem augļiem, kurus viņam vajadzēja savākt pēc prasības uzrādīšanas, bet kurus viņš 
nav savācis paša nevērības dēļ. Šāds nosacījums tieši pastāv attiecībā uz prasībām par mantojumu 
(678. p.). Secinājums, ka launticīgam atbildētājam ir pienākums izdot fmetus percipiendi, arī atbilst 
vispārējai tiesību teorijai un loģiski izriet no 1056. p.. kas paredz labticīgā valdītāja pienākumu atdot 
patiešām savāktos augļus pilnā mērā. bet pēc prasības uzrādīšanas arī to augļu vērtību, kurus viņš nav 
ievācis paša nevērības dēl1. Ar izteikumu "kurus prasītājs būtu varējis iegūt" jāsaprot, kā tas izriet no 
romiešu tiesībām, visi augli, ko varētu savākt uzmanīgs saimnieks, izrādot parasto rūpību un centību. 
Tādēļ, lai noskaidrotu augļu vērtību, kas pienākas prasītājam, nav jāņem vērā dotā prasītāja individuālās 
īpašības un saimnieciskās spējas. Tieši tāpat arī attiecībā uz augļu daudzumu un vērtību nevar ņemt 
vērā nekādu atšķirību laikā pirms un pēc prasības iesniegšanas'2. 

Atprasāmajai lietai taisīto izdevumu atlīdzināšanas pienākums. Ja prāvu 
izspriež prasītājam par labu, viņam jāatlīdzina atbildētājam, pamatojoties uz 866.-
869. pantu, visi lietai taisītie izdevumi (1062. p.). 

Atbildētāja pretprasījums par vina taisīto izdevumu atlīdzināšanu. Atbil
dētājam nav tiesību pieprasīt, lai prasītājs atlīdzina naudas summu, ko atbildētājs kā 
labticīgs pircējs samaksājis par viņam atprasāmo lietu, izņemot divus gadījumus, 
proti, ja šī summa izlietota par labu prasītājam, kā arī ja atbildētājs lietu ieguvis tieši 
ar nodomu to uzglabāt prasītājam tādos apstākļos, kuros citādi prasītājs būtu zaudējis 
lietu uz visiem laikiem (1064. p.). 

Aizturējuma tiesība sakarā ar prasītāja pienākumu atlīdzināt atbildētājam 
visus lietai taisītos izdevumus (1734.-1740. p.), ja atbildētājs ir ieguvis vindikācijas 
ceļā atprasāmo lietu tiesīgā kārtā (1737. p.). Taču atbildētājs nevar izlietot aizturē
juma tiesību pret vindikantu sakarā ar atlīdzību par izdevumiem, kas neattiecas uz 
laiku, kamēr manta atradusies atbildētāja valdījumā. Aizturējuma tiesībai nav liettie-
siska rakstura, tā ir personiska prasība3. Nav vispārēja likuma, pēc kura vindikants 
būtu atbildīgs atbildētājam par visiem izdevumiem, kas attiecas uz vina priekšgājēju. 
Pie tam atbildētājam ir iespēja celt savu prasību par izdevumiem par laiku, pirms 
mantu ieguvis vindikants, tieši pret savu toreizējo kontrahentu, t. i., iepriekšējo izno
mātāju (2140. p.). Atbildētājs - nomnieks iespējamo prasību pret savu iepriekšējo 
kontrahentu vislabāk būtu varējis nodrošināt, prasot nomas līguma ierakstīšanu ze
mesgrāmatās (2126. p.). Ja viņš nav pielietojis šādu nodrošināšanas līdzekli, tad 
viņam pašam jānes savas neuzmanības nelabvēlīgās sekas (1776. p.). Atbildētājs 
nevar pret vindikantu izlietot aizturējuma tiesību par izdevumu, kuri neattiecas uz 
laiku, kad manta nav atradusies vina īpašumā, atlīdzību. Aizturējuma tiesība uzska
tāma par prasības nodrošināšanas līdzekli, kurš atkrīt, kad nav prasības; tai nav 
liettiesiska rakstura, un tā izlietojama tikai pret tiešo kontrahentu4. 

' Erdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 1. Allgc-
meiner Teil - Familienrecht. - Riga: Kymmel's Verlag, 1889. - S. 335, 336. 

2 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 388, 389. 

Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1922//Ticslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 5. - 10.—15, lpp. 

4 Konrādi F., Valters A. Lietu liesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935.-920. p. komentārs. 



Servituts ir tiesība uz svešu lietu, ar kuru īpašuma tiesība uz to ir lietošanas 
ziņā aprobežota kādai noteiktai personai vai noteiktam zemes gabalam par labu 
(ИЗО. р.). Tas apgrūtina tikai pašu lietu, bet ne tās īpašnieku, tādēļ par servitūtu 
nevar būt lietas īpašnieka personisks pienākums (1134. р.). Pie tam Servituts neie
tekmē īpašuma tiesību uz kalpojošo lietu pēc to būtības, jo servitūta nodibināšana 
neatdala atsevišķas īpašnieka subjektīvās tiesības un nepiešķir tās servitūta tiesī
gajam. Kalpojošās lietas īpašnieks attiecībā pret trešajām personām saglabā savu 
iepriekšējo tiesību pilnu apjomu. Vēl vairāk - viņš nezaudē savas tiesības pat attiecībā 
pret servitūta tiesīgo, bet tikai tiek atbīdīts otrajā plānā. Šī iemesla dēļ, piemēram, tie 
augli, kurus nesavāc servitūta lietotājs, kļūst par kalpojošās lietas īpašnieka īpašumu. 
Saskaņā ar principu, ka neviena lieta nekalpo pati sev (nulli res sua servit), Servituts 
izbeidzas ar confusio, tas ir, ja servitūta tiesīgais iegūst īpašumā kalpojošo lietu1. 
Servitūta mērķis ir nodrošināt labumu noteiktai personai vai noteiktam zemes gaba
lam, tāpēc tas nav atdalāms no noteiktās personas vai no valdošā zemes gabala un to 
nevar pārnest uz citu personu vai citu zemes gabalu. Nepieļaujama ir ne tikai pilnīga 
pārnešana, bet arī tāda, kas izpaužas jauna servitūta nodibināšanā uz jau pastāvošu 
servitūtu. Nav pieļaujama ne vien servitūta tiesību nodošana, bet ari tā faktiskas 
izlietošanas nodošana. Izņēmums ir vienīgi lietojuma tiesība2. VLK 1095. pants 
paredzēja, ka nevienam nevar būt servitūta tiesības pašam uz savu lietu, 1096. pants -, ka 
nav iespējama servitūta tiesība uz cita servitūtu. 

Servituts jāatšķir no klaušām, kurām ir personiskas saistības raksturs. 
Servituts ir lietu tiesība. Atšķirībā no tādām lietojuma tiesībām, kuras izriet no 

līgumiem (nomas, patapinājuma u. tml.) vai citām saistībām (svešas lietas izmantošanas 
bez īpašnieka piekrišanas u. tml.), Servituts apgrūtina pašu lietu, nevis personu, tādēļ 
par servitūta priekšmetu nevar būt kalpojošās lietas īpašnieka personisks pienākums 
(1134. р.). Mainoties lietas īpašniekam, citas personas tiesība uz lietu paliek spēkā. 

Servitūta tiesiskajā attiecībā izšķir valdošo un kalpojošo jeb apgrūtināto lietu, 
kas lietošanas zinā ir aprobežota. Valdošās lietas īpašnieka tiesība uz servitūtu dod 
viņam zināmas tiesības uz kalpojošo lietu un tādējādi aprobežo kalpojošās lietas 
īpašnieka tiesības. 

1 BčipOH Ю. Система Римского гражданского права. Книга III. Вещные права. - С.-Петербург, 

1908 . -С . 86. 
2
 Там же. - С. 87. 



Kalpojoša nekustama īpašuma īpašniekam jāatvēl servitūta izlietotajam arī visas 
tās blakus tiesības, bez kurām nav iespējams izlietot galveno tiesību, kaut arī no šīm 
blakus tiesībām izrietētu atkal sevišķs servitūta veids. Sīs blakus tiesības izceļas kopa 
ar galveno un kopā arto arī izbeidzas (1133. р.). Tā, piemēram, ja servitūts izpaužas 
kā lopu dzīšanas tiesības pa loti šauru ceļu, darbība izrādījusies nereāla, jo nav 
iespējams atsevišķiem mājlopiem neizskriet uz pārējās no ceļa neatdalītās zemes, tad 
tajā daļā, kurā reālservitūtā paredzētās ceļa robežas tiek pārkāptas, veidojas blakus 
tiesības.' 

Ja rodas šaubas par servitūta apmēru, jāpieņem, ka aprobežojums pastāv vismazā
kajā apjomā (1132. р.). Šis pieņēmums attiecas uz pašu servitūtu tiesību kā tādu, bet 
ne tikai uz šīs tiesības izlietošanas veidu2. 

Kalpojošās nekustamās lielas īpašniekam jāatvēl servitūta izlietotajam arī visas 
tās blakus tiesības, bez kurām nav iespējams izlietot galveno tiesību, kaut arī no šīm 
blakus tiesībām izrietētu atkal īpašs servitūta veids. Šīs blakus tiesības izceļas kopā 
ar galveno un kopā ar to arī izbeidzas (1133. р.). 

Scrvitūtam jādod labums tā izlietotajam (1135. р.). Šis labums var izpausties 
dažādi - kaut vai tikai tā, lai sagādātu kaut ko patīkamu, piemēram, brīvāku skatu 
(1189. р.). Servitūtam jāpalielina valdošās lietas vērtība, tam jābūt pastāvīgam, nevis 
nejaušam3. 

Servitūts principā ir nedalāma tiesība. No visiem servitūtiem tikai lietojuma 
tiesība ir dalāma (1136. р.). Tiesība, kas ir servitūta daļa, izveido patstāvīgu jaunu 
servitūtu, ja to atdala. Tā, piemēram, no nekustamās mantas lietošanas tiesībām var 
izveidoties īpašs ceļa servitūts. Turpretim servitūtu attiecībā uz kalpojošo lietu un tā 
izlietošanas vietu var ierobežot tikai tādā ziņā, ka to izmanto vienīgi kādā lietas daļā. 
Tomēr satura ziņā servitūts paliek nemainīgs un tā izlietošana attiecas uz visu kalpo
jošo lietu (1149. р.). Nav pieļaujama servitūta sadalīšana pēc tā vērtības, jo servitūti, 
būdami saistīti ar izlietotajā personību un ierobežoti satura zinā, nav pārvēršami 
naudā. Lietošanas tiesību, tāpat kā īpašuma tiesību, nevar sadalīt pēc tiesībām, bet 
gan tikai pēc vērtības vairākām personām. Katram dalībniekam ir pilna lietošanas 
tiesība, kaut gan tikai attiecībā uz vienu objekta dalu4. 

Servitūta faktiska izlietošana var būt aprobežota laikā, saistīta tikai ar noteiktu 
vietu vai izlietošanas veidu, t. i., attiekties tikai uz nekustamā īpašuma dalu (1137. р.). 

Servitūta saturs izpaužas kalpojošās lietas īpašnieka pienākumā neradīt servitūta 
izlietotajam šķēršļus, atļaut tam visu, kas atbilst servitūta izlietojumam (1140. р.). 

Pienākums paciest servitūta izlietotajā darbības raksturīgs visiem personālservi-
tūtiem (1190.-1230. р.), lauku servitūtiem (1155.-1171. р.), kā arī dažiem ēku servi
tūtiem - pārkaru būves, notekas, izlejas tiesība. 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том !. - С. 467, 468. 
2
 Konrādi F., Valters А. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma 111 daļas skaidrojumi. - R., 

1935.- 1092. p. komentārs. 
3 Turpat. - 245. lpp. - 1097. p. komentārs. 
4 Turpat. - 1098. p. komentārs. 



Pienākums atturēties no kādas darbības raksturīgs dažiem ēku servitūtiem -
aizliegums kaimiņam celt noteikta augstuma mūri (1187. p. 2. p.) vai ietaisīt logus 
pie kaimiņa robežas (1188. p. 2. р.). 

Servitūtam nav raksturīgs kalpojošās lietas īpašnieka pienākums kaut ko pašam 
darīt, it sevišķi - romiešu tiesībās (servitus in faciendo consistere поп potest)

1
, respek

tīvi, servitūtam ir pasīvs raksturs. Servitūts arvien apgrūtina tikai pašu lietu, bet ne tās 
īpašnieku, tādēļ arī par servitūtu nevar būt lietas īpašnieka personisks pienākums 
(1134. р.). Ja servitūts izpaustos kā iespēja pieprasīt noteiktas darbības, tad tas nebūtu 
uzskatāms par liettiesisku, bet gan par personisku tiesību2. No romiešu tiesību principa 
par to, ka servitūtam ir pasīvs raksturs, neizriet, ka kalpojošās lietas īpašniekam nebūtu 
iespējams, pamatojoties uz līgumu, uzņemties veikt kaut kādas darbības. Jau romiešu 
tiesībās bija konstatējami izņēmumi no vispārējā principa-servitus in faciendo consis
tere поп potest. Tie pilnībā recipēti (pārņemti) Civillikumā — dažiem servitūtiem ir ne 
tikai negatīvs saturs - paciest vai atturēties no darbības, bet arī pozitīvs - veikt noteiktas 
darbības. Atbalsta servitūts paredz kalpojošās lietas īpašnieka pienākumu uzturēt to 
kārtībā (1175. р.). Līdzīgs pienākums, kaut arī par to nav tiešas norādes likumā, loģiski 
izriet arī no iebūvēs servitūta (1179.-1180. р.). Ir zināms pamats uzskatīt, ka vidus
laikos prakse vēl lielākā mērā atkāpusies no minētā romiešu tiesību principa, paredzot 
kalpojošās lietas īpašniekam arī pienākumus. Civillikumā tiešas norādes uz paplašinātu 
šā principa piemērošanu neatrodam. Tomēr netiešas pazīmes liecina, ka šāds pienākums 
varētu veidoties arī Latvijas tiesībās. Tā, piemēram, "kam ir tiesība pievadīt vai novadīt 
ūdeni, tas drīkst to darīt tikai ar caurulēm vai grāvjiem; bet ierīkot šim nolūkam izmū
rētus grāvjus var tikai ar servitūta nesēja piekrišanu" (1166. р.). Acīmredzot, izšķirot 
strīdu par to, kam tad jāuztur kārtībā šāds izmūrēts grāvis, būtu iespējams nonākt pie 
secinājuma, ka pēc analoģijas ar iebūvēs servitūtu šo darbību varētu pieprasīt no kalpo
jošā zemes gabala īpašnieka. Tāpat arī gadījumos, ja servitūta izlietošanai vajadzīgs 
uzturēt un izlabot kalpojošo lietu, tad tas jādara nevis kalpojošās lietas īpašniekam, bet 
gan servitūta izlietotajam (1151. р.). 

Reālservitūti un personālservitūti. Šiem diviem servitūtu veidiem kopīgs ir 
tikai tas, ka abos gadījumos pastāv t. s. kalpojošā lieta. Dažāds ir ne tikai servitūtu 
darbības mehānisms, bet acīmredzot arī to izcelsme. Reālservitūtu izcelsme norāda 
uz kaut kādu lietu derīgo īpašību nepietiekamību. Tā, piemēram, lauku servitūtu -
lopu dzirdināšanas, ūdens ņemšanas servitūtu izcelsme saistīta ar to, ka ne visi īpa
šumi robežojas ar dabiskajām ūdenskrātuvēm. Pēc pašas savas būtības tie norāda uz 
dzīvi saspiestībā, kas nepieļauj katras ēkas pilnvērtīgu izmantošanu, neiespraucoties 
kaimiņa tiesību sfērā. Daļēji šo problēmu risina likumā paredzētie lietošanas tiesību 
aprobežojumi (sk. septīto nodalu). Servitūti palīdz, ja legālo aprobežojumu ir par 
maz vai tie neapmierina. Konkrētu servitūtu daudzums ir neierobežots. Likumā dotais 
uzskaitījums nav izsmeļošs. 

1 Барон Ю. Система Римского гражданского права. Книга III. Вещные права. - С.-Петербург, 

1908 . -С . 88. 
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 Erdmann С. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachen-

recht. - Riga: КуттеГ.ч Verlag, 1891. - S. 256. 



Reālservitūts ir servitūts, kas nodibināts par labu kādam noteiktam nekustamam 
īpašumam (1131. р.). Reālservitūta attiecība veidojas starp divu nekustamu lietu īpaš
niekiem, ja šīs lietas nepieder vienām un tām pašām personām, no kurām viens apgrū
tināts otram par labu. Lietu, kurai par labu nodibināts servitūts, sauc par valdošo, un 
lietu, uz kuru gulstas apgrūtinājums pārlabu otrai lietai, sauc par kalpojošo (1141. р.). 
Reālservitūta gadījumā par labumu valdošo subjektu apzīmē valdošās nekustamās lietas 
īpašnieku (1131., 1150. p.) jeb "izlietotāju" (1151. р.), jo nekustamā manta kā tāda 
nevar būt tiesību subjekts1. Nav nepieciešams, lai robežas valdošajai un kalpojošajai 
lietai saietu kopā (1144. р.). Katrs reālservitūts saistīts ar valdošo lietu tā, ka to nevar 
atsevišķi ne atsavināt, ne nodot trešās personas lietošanā (1145. р.). Kalpojošai lietai 
jādod pastāvīgs labums (1146. р.). No servitūta attiecībām pret nekustamo lietu izriet, 
ka attiecīgajam servitūtam jānāk par labu nekustamai lietai, bet ne tās īpašniekam. 
Labums var pastāvēt kaut vai tikai tāpēc, ka tas sagādā kaut ko patīkamu (arī tas nāk 
mantai par labu, ja tādējādi palielinās tās vērtība)2. 

Reālservitūtiem (atšķirībā no personālservitūtiem) raksturīgi, ka, piešķirot servi
tūtu, kalpojošās lietas īpašnieks nezaudē tiesību pats izlietot tiesību, kas ir piešķirtā 
servitūta saturs. Viņš var to piešķirt vairākām personām (1148. р.). Reālservitūta 
apmēru nosaka valdošās lietas vajadzības (piekļūšanas nepieciešamība u. tml. (1147. p.)). 
Personālservitūtiem šāds ierobežojums principiāli nav iespējams. Taču personāl-
servitūtus var ierobežot personas vajadzības. Katrs servitūts attiecas uz visām val
došās un kalpojošās lietas dalām (1149. р.). Kalpojošās lietas īpašnieks var noteikt 
servitūta izlietošanu tikai kādā šīs lietas daļā, ja šāda izlietošana atbilst servitūta 
saturam (1150. р.). Ja kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks piešķir servitūtu pat 
vairākām personām, viņš nezaudē tiesību pašam izlietot šajā servitūta ietilpstošo 
tiesību, ja vien ar to netraucē jau pastāvošo servitūtu (1148. р.). Fakts, ka no jauna 
piešķirtais līdzīgais servitūts traucē jau pastāvošo servitūtu, jāpierāda jau pastāvošā 
servitūta и^здздекшз?. V ^ ^ N ^ ^ ^ K V N » 

tam to izlietošana vienā un tajā pašā laikā nav iespējama vai grūti īstenojama, tad 
vecākajam servitūtam ir priekšrocība attiecībā pret jaunāko. Līdzīga vecuma gadī
jumā visām personām, kam ir tiesība servitūtus izlietot, samērīgi jāpiekāpjas citai 
citas labā savu tiesību izlietošanas apjoma zinā. Kalpojošā nekustamā īpašuma īpaš
nieks var izlietot un rīkoties ar to tikai tā, lai ar to neaizskartu valdošā nekustamā 
īpašuma izlietošanas tiesības. Tādēļ, ja nav citu noteikumu, kalpojošās lietas īpaš
niekam būtu jāpiekāpjas valdošās lietas īpašniekam4. 

Reālservitūts ir nedalāma tiesība. Nevar sadalīt nedz tā tiesību saturu atsevišķās 
tiesībās, jo katra atsevišķa tiesība izveidotu atkal jaunu patstāvīgu servitūtu, nedz tā 

1 Konrādi F., Valters А. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma 111 daļas skaidrojumi. - R . , 
1935.- 1090. p. komentārs. 
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4
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vērtību, kas izpaužas kā servitūta īpašnieka ienākumi, jo šie ienākumi nešķirami 
saistīti ar valdošo nekustamo lietu un jāizlieto tās labā1. Ja valdošo nekustamo īpa
šumu sadala, tad servitūtu joprojām patur visas atsevišķās daļas. Katrs servitūts 
attiecas uz visām kā valdošā, tā arī kalpojošā nekustamā īpašuma dalām (1149. p.). 

Izlietot servitūtu var neatkarīgi no tā, cik tālu valdošās lietas dala atrodas no 
kalpojošās, ja vien tas faktiski iespējams (1152. p.). Visi valdošās lietas atsevišķo 
dalu īpašnieki kopā nedrīkst izlietot servitūtu plašākā apmērā, nekā to agrāk izlietojis 
visas valdošās lietas īpašnieks (1153. p.). 

Ja kalpojošo lietu sadala, tad servitūts apgrūtina visas daļas, ja vien tas pirms 
sadalīšanas nav attiecies tikai uz vienu atsevišķu daļu un šāda izlietošana atbilst 
servitūta saturam (1154. p.). 

Reālservitūti ir vai nu ēku, vai lauku servitūri. Šī iedalījuma kritērijs ir nevis 
lietas atrašanās vieta, bet gan tas, vai valdošais nekustamais īpašums ir ēka vai zeme 
(1143. p.). Reālservitūta dabu nosaka vienīgi valdošās nekustamās mantas daba. Uz 
zemes gabala, uz kura atrodas ēka, var nodibināt citādus servitūtus nekā uz zemes 
gabala bez ēkas. Viens un tas pats servitūts var būt gan ēku, gan lauku servitūts. 
Atšķirība starp tiem ir svarīga sevišķi tādēļ, ka ēku servitūts tā neizlietošanas gadī
jumā izbeidzas citādu priekšnoteikumu dēj nekā lauku servitūti2. 

Reālservitūtus var nodibināt arī tā, ka tie pieder tikai noteiktām personām. Tad 
tie uzskatāmi par personālservitūtiem (1142. p.). 

Lauku servitūti ir ceļa un ūdens lietošanas tiesības. Ar ceļa servitūtu var piešķirt 
kājceliņa (l m), lopu ceļa un braucamā ceļa (4,5 m) tiesību šķērsot kaimiņa zemi vai 
ūdeņus (1156.-1161. p.). Ir svarīgi noskaidrot, vai ceļš nav domāts publiskai lieto
šanai. Tādā gadījumā nevar runāt par privātas intereses aizsardzību. Faktiskā ceļa 
izlietošana līdz darījuma koroborācijai var tikt uzskatīta tikai par lietojumu (precario), 
kas balstīta vienīgi uz īpašnieka piekrišanu. To nevar atzīt par tiesību valdījumu\ 
Rodoties strīdam par zināmu ceļa servitūta apmēru, ceļa platums (1158.p.) var 
noderēt par piemēru servitūta veidam un apmēram4. Jautājums, vai braucamā ceļa 
servitūta ietilpst ari lopu ceļa servitūts, šaubu gadījumā jāizšķir noliedzoši, ja vien 
braucamā ceļa gadījumā nav saskatāms nolūks piešķirt reizē ar to tiesības dzīt lopus 
pa šo ceju\ 

Ar servitūtu nodibinošo līgumu ceļa platumu var noteikt citādu. Pēc tam kad 
valdošā zemes gabala īpašnieks (vai testamentā norādītajā gadījumā - kalpojošā 
zemes gabala īpašnieks) reiz ceļu izvēlējies, viņš to nedrīkst mainīt (1159. p.). Kalpo
jošās lietas īpašniekam ir tiesības kājceliņa servitūta gadījumā turēt vārtus aizslēgtus, 

1 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935. - 1111. p. komentārs. 
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ja vien atslēga ir nodota servitūta īpašniekam. Šāds piemērs no VLK piemērošanas 
prakses balstās uz atzinu, ka, piešķirot servitūtu, tā īpašniekam netiek dotas plašākas 
tiesības kā pašam kalpojošās lietas īpašniekam, kurš, protams, arī var lietot kājceliņu1. 
Ceļa servitūtam pakļauta katra kalpojošā zemes gabala dala. Tomēr šā servitūta 
izlietotajam, ja nav bijis norunāts pretējais, jāaprobežojas ar vienu noteiktu ceļu, 
kuru viņš pats drīkst izvēlēties, bet iespējami saudzējoši attiecībā pret kalpojošo lietu. 
Ja ceļa servitūts nodibināts ar testamentu, sīkāk neapzīmējot vietu, tad vietu un ceļa 
virzienu var izvēlēties servitūta nesējs, kas tomēr nedrīkst rīkoties tīši par ļaunu otrai 
pusei (1159. p.). Ja vēlāk sadala kalpojošo nekustamo lietu, tad ceļa servitūts paliek 
spēkā uz visām dalām ar nosacījumu, ka to iespējams izlietot visās dalās. Apgrūtināta 
gan paliek tikai nozīmētā ceļa vieta un līdz ar to zināmā dala, bet, ja šis ceļš pilnīgi 
tiek iznīcināts (piemēram, uzplūstot jūrai), tad servitūts ar baudītāja pretenziju vēršas 
pret katru daļas īpašnieku2. 

Ūdens lietošanas servitūti ir ūdensvada ūdens smelšanas un lopu dzirdināšanas 
tiesība (1162. p.). 

Ūdensvada servitūts dod tiesību pievadīt ūdeni no svešiem ūdeņiem vai caur 
svešu zemi vai arī meklēt ūdeni svešā zemē, novadīt to no sava zemes gabala caur 
kaimiņu zemi (1163.-1164. p.) pa caurulēm vai grāvjiem (1166. p.), valdošā zemes 
gabala īpašniekam izvēloties virzienu, ja vien tas neskar kalpojošā zemes gabalā 
esošās ēkas vai stādījumus (1165. p.). Ja ūdens nepietiek vairāku servitūta lietotāju 
vajadzībām, to sadala samērīgi (1167. p.). Servitūta izlietošanas samērīgumu nosaka 
nevis pēc valdošo zemes gabalu īpašnieku vajadzībām, bet gan pēc šo gabalu apsaim
niekošanas vajadzībām3, respektīvi, pēc nekustamo lietu vienlīdzības, nevis servi
tūtu lietotāju vajadzības (1167. p.)4. 

Ūdens smelšanas servitūts dod tiesību ieiet un smelt ūdeni svešā zemes gabalā 
(1168., 1169. p.). 

Dzirdināšanas servitūts dod tiesību dzirdināt lopus uz svešas zemes (1170., 
1171. p.). Ja vairākām personām pieder tiesība pievadīt sev ūdeni no viena un tā paša 
avota un ūdens vinu visu vajadzībām nepietiek, tad šā servitūta izlietošana viņiem 
samērīgi jāsadala savā starpā (1167. p.). 

Ēku servitūti - atbalsta, iebūvēs, pārkaru, notekas, izlejas, gaismas un skata 
tiesība - raksturīgi pilsētām. Taču tie var veidoties arī laukos. "Bez augšā minētiem 
[iepriekš minētiem] var nodibināt vēl arī citus servitūtus, kad viens no kaimiņiem 
atsakās otram par labu no aprobežojumiem, kas pēdējam uzlikti attiecībā uz būvēm'" 
(1172. p.). Šī piebilde jo sevišķi spilgti raksturo servitūtu saistību ar likumā paredzētajiem 

' Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-
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2
 Konrādi F., Valters А. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R.. 
1935. - 1123., 1 124. p. komentārs. 
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īpašnieka lietošanas tiesību aprobežojumiem, ko savukārt nereti sauc par legālajiem 
servitūtiem (sk. septīto nodalu). Ēkām par labu var nodibināt arī tādus servitūtus, kas 
pēc vispārēja noteikuma uzskatāmi par lauku servitūtiem, un proti, ceļa un ūdens 
servitūtus (1173. p.). 

Atbalsta tiesība dod tiesību atbalstīt savu ēku uz kaimiņam piederošas sienas, 
mūra, staba vai velves (1174. p.). Ja nav citādu noteikumu, kalpojošās ēkas īpaš
niekam atbalsti jāuztur kārtībā un jāizlabo (1175. p.). Ja rodas šaubas par izlabošanas 
veidu un par to nekas nav noteikts, servitūtu nodibinot, šo jautājumu izšķir atkarībā 
no stāvokļa, kādā atbalsts atradies servitūta nodibināšanas laikā (1176. p.). Pa atbalsta 
izlabošanas laiku par ēkas atbalstīšanu jāgādā servitūta izlietotajam uz sava rēķina 
(1177. p.). Ja īpašnieks atsakās no īpašuma tiesības uz kalpojošo ēku, sienu vai mūri, 
tad ar to viņš tiek atbrīvots no pienākuma tos izlabot un vispār no servitūta (1178. p.). 

Iebūvēs tiesība dod tiesību iestiprināt kaimiņa sienā vai mūrī atsevišķus balkus, ak
meņus, dzelzs stieņus vai skavas, ciktāl tas nerunā pretim būvnoteikumiem (1179. p.). Šā 
servitūta izlietotājs var par nederīgiem kļuvušos balkus, akmeņus utt. atvietot ar 
jauniem, bet nedrīkst tos vēlāk iestiprināt lielākā skaitā, nekā viņam sākumā bijis 
atļauts (1180. p.). 

Pārkaru būves tiesība dod tiesību pietaisīt [ierīkot] savai ēkai izbūvi vai piebūvi, 
kas pārkaras pār kaimiņu zemes gabalu (1181. p.). 

Notekas tiesība dod tiesību novadīt ūdeni no savas ēkas jumta uz kaimiņa zemes 
gabalu gan nopilējumu veidā, gan arī pa caurulēm (1182. p.). Notekas tiesība attiecas 
uz dabisko ūdeni, kas uzkrājas uz ēkas vai pie tās, t. i., uz lietus vai sniega ūdeni, 
nevis uz mākslīgi drenā ievadītu upes vai akas ūdeni'. Tiesības izlietotājs (valdošā 
zemes gabala īpašnieks) nedrīkst nodarīt zaudējumus kalpojošam zemes gabalam, 
nevajadzīgi izbīdot savas caurules vai jumta reni un pārgrozot to virzienu (1183. p.). 
Tas, kam jāpielaiž [jāpacieš] no kaimiņa ēkas noteka (kalpojošā zemes gabala īpaš
nieks), nedrīkst to aizbūvēt, bet tas, kam ir notekas tiesība (valdošā zemes gabala 
īpašnieks), nedrīkst savukārt izdarīt savā ēkā vai jumtā nekādas pārmaiņas, ar kurām 
noteka pastiprinātos vai tās pirmējais virziens tiktu grozīts (1184. p.). 

Izlejas tiesība dod tiesību novadīt netīru ūdeni svešās robežās vai caur tām (1185. p.). 
Tiesīgā persona (valdošā zemes gabala īpašnieks) nedrīkst izlietot šo servitūtu netī
rumu un smirdošu šķidrumu novadīšanai. Tos drīkst novadīt tikai pa apakšzemes 
kanāliem, kurus var ierīkot pa svešu zemi, tikai pamatojoties uz speciālu servitūtu 
(1186. p.). 

Augstākas būves tiesība var izpausties divējādi. Augstākas būves tiesību, ciktāl 
tas nerunā pretim būvnoteikumiem, var nodibināt gan tā, ka tās izlietotajam (valdošā 
zemes gabala īpašniekam) atļauts celt augstāku būvi, nekā viņš pēc vispārējiem 
noteikumiem drīkstētu savam kaimiņam (kalpojošā zemes gabala īpašniekam) par 
ļaunu, gan arī tā, ka šās tiesības izlietotājs var aizliegt kaimiņam celt tik augstu būvi, 
kā viņš pēc likuma to varētu (1187. p.). 

1 Konrādi F'., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
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Gaismas tiesība var izpausties trejādi - turēt kaimiņa sienā vai mūrī logus vai 
gaismas caurumus, ietaisīt logus vai gaismas caurumus savā sienā vai mūri cieši pie 
kaimiņa robežas vai tuvāk pie tās, nekā likumā atļauts, aizliegt kaimiņam aizbūvēt 
gaismai priekšā kādu ēku [tā, ka ēka pasliktina gaismas apstākļus kaimiņam] (1188. р.). 

Skata tiesība dod tiesību aizliegt ar servitūtu saistītam (kalpojošā zemes gabala 
īpašniekam) visu to, kas servitūta izlietotajam atņem brīvu skatu (1189. р.). Ceturtās 
nodaļas piemērs nr. 1, kurā zaudētā skata tiesība bija par iemeslu pirkuma līguma 
atcelšanai, var tikt transformēts arī tādā veidā, ka skata tiesība kļūst par atsevišķa 
pirkuma līguma priekšmetu. To pašu var attiecināt uz jebkuru citu servitūtu. 

Personālservitūti. Personālservitūts ir servitūts, kas nodibināts par labu noteik
tai fiziskai vai juridiskai personai. Atšķirībā no reālservitūtiem personālservitūtu 
(lietojuma, dzīvokļa tiesība) gadījumā nav valdošās lietas, toties kalpojošā lieta tiek 
izmantota tik pamatīgi, ka bieži vien īpašniekam nepaliek pāri nekas cits kā vien 
izredzes nākotnē atgūt tiesības uz kalpojošo lietu (īpašuma elastīguma princips). Otra 
svarīga atšķirības pazīme ir arī tā, ka personālservitūtu gadījumā kalpojošā lieta var 
būt "jebkura manta", t. i., gan kustama, gan nekustama, gan ķermeniska, gan bezker-
meniska lieta. Trešā svarīgā atšķirības pazīme ir tā, ka personālservitūti vienmēr ir 
laika zinā ierobežoti. 

Personālservitūtu veidi. Civillikumā ietverti tikai divi personālservitūti - lieto
juma un dzīvokļa tiesība. 

Lietojums ir kādam piešķirta tiesība saņemt labumu no svešas lietas, to 
lietojot un dabūjot no tās augļus (1 190. р.). Par lietojuma priekšmetu var būt visāda 
manta (1191. р.). Romiešu tiesībās pastāvošo lietojuma tiesību iedalījumu divās 
grupās - usus fructus (atbilst lietojumam CL) un usus (lietojums tikai personiskam 
patēriņam) - CL neparedz. Romiešu tiesībās lietotāju sauca attiecīgi par usufruc-
tuarius vai usuarius. VLK piemērošanas praksē servitūtu lietojumu formā (usus 
fructus) saprata visplašākajā nozīmē, t. i., kā iespēju gūt jebkurus ienākumus un 
labumus no īpašuma, pie tam neatkarīgi no tā, vai konkrētais īpašuma izmantošanas 
veids norādīts usus fructus līgumā vai ne. Savukārt īpašniekam lietojuma servitūta 
pastāvēšanas laikā nevar būt nekādu pretenziju uz lietas izmantošanu, ja vien atse
višķi lietas izmantošanas veidi nav atrunāti līgumā par lietojuma nodibināšanu1. 
Lietošana un augļu ievākšana neaprobežo lietotāju ar viņa vajadzībām, bet gan vie
nīgi ar pašas lietas izlietošanas iespējām. Ar to lietojuma tiesība atšķiras no citiem 
personālservitūtiem un pārējiem servitūtiem2. 

Lietojuma priekšmets. Par lietojuma priekšmetu var būt visāda manta (1191. р.). 
īstenībā lietojums iespējams attiecībā uz ķermeniskām lietām (ņemot vērā lietojuma 
īpatnības attiecībā uz patērējamām lietām) un vismaz divām bezķermenisku lietu 
kategorijām, t. i., uz lietu kopību un parāda prasījumiem. Bez tam lietojums iespē
jams attiecībā uz visdažādākajām tiesībām, tomēr lietojuma objekts nevar būt tādas 
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1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 490, 491. 
2
 Konrādi F., Valters А. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III dalās skaidrojumi. - R.. 

1 9 3 5 . - 1199. p. komentārs. 



tiesības kā, piemēram, servitūts vai izpirkuma tiesība, kuru nevar nodot citām perso
nām, tāpat nav pieļaujama paša lietojuma pārvēršana par cita lietojuma objektu, jo 
lietojums kā personālservitūts saistīts ar konkrētu personu1. 

Attiecībā uz pārējām bezkermenisku lietu kategorijām noteikumi par lietojumu gan piemērojami, 
taču lietojuma iespējamība ir komplicēta. VLK 1201. pants īpaši uzsvēra, ka par lietojuma priekšmetu var 
būt arī lietu kopības, kā arī visa kādai personai piederoša manta vai tās dala, 1205. pants uzsvēra, ka 
lietojuma priekšmets var būt arī prasības. Kaut arī neviens no šiem diviem pantiem nav ietverts Civil
likumā, šo lietu kategoriju lietojuma iespēja neizraisa šaubas. Attiecībā uz prasījumiem kā lietojuma 
priekšmetu pastāv norāde CL 1226. pantā. Literatūrā izteikts viedoklis, ka nav pieļaujams nodibināt 
lietojumu uz visu personai piederošo mantu, bet tikai uz katru šīs mantas sastāvā esošo lietu atsevišķi2. Kā 
pamatojums šādam uzskatam norādīts tas apstāklis, ka VLK 1201. pantā paredzētās lietojuma tiesības uz 
visu personas mantu nav pārņemtas 1937. g. Civillikumā. V. Bukovskis komentārā pie 1201. panta norāda, 
ka lietojuma tiesības attiecībā uz visu vienai personai piederošo mantu definētas kā ārkārtējā lietojuma 
tiesības, un jau pats šis fakts, pēc V. Bukovska domām, norāda uz to, ka lietojuma objekts šādos gadījumos 
ir nevis lietu kopība kā tāda. bet tikai atsevišķas lielu kopībā ietilpstošas lietas lietojuma tiesība. To, pēc 
V. Bukovska uzskata, apstiprina arī tāds apsvērums, ka lietu kopībā ietilpstošās atsevišķās lietas to bojāejas 
gadījumā lietotājam ir pienākums aizstāt ar citām (VLK 1235. p., kas atbilst CL 1217. p.)\ 

Ja lietojumā piešķirta nenoteikta lietas dala, tad jāpieņem, ka lietojumā nodota 
puse no tās. Ja lietojuma tiesība sadalīta starp vairākām personām, nenosakot katras 
atsevišķas personas daļas apmēru, tad šī tiesība viņām visām pieder vienlīdzīgās daļās 
(1192. p.). Lietojums, kas piešķirts vairākām personām, nenorādot noteiktu daļu, 
katrai pieder vienādās daļās, nevis visām nedalītā veidā. Viena lietotāja nāve pārtrauc 
lietojumu attiecīgajā daļā, ja vien līgumā par lietojuma nodibināšanu nav tieši norā
dīts pretējais4. Ja nomirst kāda no personām, kurām lietojuma tiesības piešķirtas 
nenoteiktās, tātad vienlīdzīgās dalās, tad tiesības izbeidzas attiecīgajā daļā, ja vien 
nepastāv noteikta vienošanās par pretējo\ 

Jebkura veida valdījums, kas nodibināts uz lietotāja dzīves laiku attiecībā uz 
nekustamu īpašumu, var tikt ierakstīts zemesgrāmatās kā apgrūtinājums6. 

īpašniekam nepieder līdzlietošanas un augļu līdzievākšanas tiesība7. 
Lietojums var būt parasts vai ārkārtējs neatkarīgi no tā, vai lietojumā nodotā 

lieta ir patērējama vai ne (1193. p.). 
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Noteikumiem par lietojuma saturu un apjomu ir diapozitīvs raksturs - ja sevišķu 
noteikumu nav, tad piemērojami likuma noteikumi. 

Parastā lietojuma tiesība. Lietotājam ir tiesība uz visiem augļiem, ienākumiem 
un labumiem, kādus vārdot lietojumā nodotā lieta. Šās tiesības apmērs nav noteicams 
pēc lietotāja vajadzībām, bet viņš var izlietot lietu ari pelņai (1195. p.). Nekustama 
īpašuma lietojums attiecas uz tā pieaugumiem tikai tad, kad tie tieši saistīti ar galveno 
lietu (1196. p.). Lietotājs nevar prasīt sev apslēptu mantu, ko atrod vina lietojamā 
zemes gabalā (1197. p.). Viņam nav tiesību nedz iegūt apslēptu mantu, nedz arī to 
lietot, tā nekavējoties jāatdod zemes gabala īpašniekam. Lietotājam ir tiesības uz 
atlīdzību par apslēptas mantas atrašanu kā jebkuram citam atradējam1. 

Nav nekādas starpības, vai lietas augli radušies paši no sevis vai saražoti apstrādes 
procesā, nedz arī vai to rašanās cēlonis iestājies tikai lietotāja laikā vai arī bijis jau 
agrāk (1198. p.). 

Zemes lietojums ietver arī tās piederumus, servitūtus, inventāru, akmeņlauztuves, 
kalku un smilšu bedres, kā arī dažādus izrakteņus, medības un zveju (1199. p.). 

Kas attiecas uz derīgajiem izrakteņiem, tad par to pieskaitīšanu pie industriālajiem augļiem pun-
dektu literatūrā izteiktas šaubas, ņemot vērā, ka šāds uzskats dod iespēju lietotājam (tisusfrttctuarius) 
veikt tik intensīvu lietas ekspluatāciju par ļaunu citām personām, ka to diez vai iespējams kompensēt 
pat ar pienācīgās rūpības (diligeņtia patrisfamilias) ievērošanas pienākumu. Romiešu tiesību avotos 
tikai vienreiz derīgo izrakteņu iegūšana netiek atzīta par augļu iegūšanas veidu2. Kā redzam. Civilli
kums nesvārstoties pieskaita derīgos izrakteņus pie augļiem. Toties likums cenšas maksimāli pielietot 
arī pienācīgās rūpības (diligeņtia patrisfamilias) ievērošanas pienākumu. Ja pie lietojamās zemes pieder 
mežs. tad lietotājs var cirst tajā kokus tikai tādā daudzumā, kāds vajadzīgs saimniecībai, bet. ja lietojums 
tieši attiecas uz mežu, tad lietotājs var cirst tajā kokus, ievērojot visus mežkopības noteikumus, ne vien 
apkurināšanai un būvēm, bet arī pārdošanai. Ja lietojamā zemes gabala mežs nav nolemts ciršanai, tad 
lietotājs var izcirst no tā tikai saimniecībai nepieciešamo materiālu sētas mietiem, maikstēm u. tml., pie 
tam izlietojot šim nolūkam tikai jaunākās audzes, bet ne lielus kokus (1200. p.). No kritušiem un vētras 
lauztiem kokiem meža lietotājs var ņemt tikai tos, kurus viņš būtu drīkstējis nocirst, kamēr tie stāvēja uz 
celma. Ja kritušie un vētras lauztie koki pieder īpašniekam, tad viņam tie laikā jānovāc, lai tie nekavētu 
lietošanu (1201. p.). 

Lietojuma tiesības atsavināšana. Tālāk dot lietojuma tiesības izlietošanu uz 
zināmu laiku vai kādā daļā citai personai var tikai ar īpašnieka piekrišanu (1202. p.). 
Šis noteikums norāda arī uz tādu nozīmīgu lietojuma pazīmi kā dalāmību, kas nav 
raksturīga nevienam citam servitūtam. Tā kā lietotājs atdod trešajai personai tikai 
savu, t. i., ar lietotāja personību saistītu izlietošanas tiesību, tad šī lietošana izbeidzas 
tad, kad izbeidzas pati tiesība. Tas ir spēkā arī tādā gadījumā, ja lietotājs pamet 
lietošanu (pēc analoģijas ar gadījumu, kad īpašnieks lietu atmet, nenododot to citam -
1032. p.). Ja turpretim pats lietotājs kļūst par lietas īpašnieku, tad viņš nevar atprasīt 
viņa tālāk doto lietošanas tiesību tās pastāvēšanas termiņā3. 
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Lietotājs nevar lietojuma tiesību atsavināt kādam citam, izņemot īpašnieku (1203. p.). 
Servitūta atsavināšana citai personai varētu paildzināt servitūta darbības laiku1. 

Lietotājs nedrīkst apgrūtināt lietojamo lietu ar lietu tiesībām (1204. p.). Nerau
goties uz minēto ierobežojumu, VLK komentētāji pieļāva servitūta ieķīlāšanas iespēju 
tikai tādā apmērā, kādā ieķīlāšana netraucē lietojumu, ievērojot to, ka kreditoram 
tiek piešķirtas vienīgi tiesības gūt apmierinājumu uz laiku, lietojot viņam nodotās, 
ieķīlātās lietojuma tiesības2. 

Lietotāja tiesibas. Lietotājs var ne vien saņemt augļus no lietas, bet arī to visādi 
izlietot, tikai nekaitējot lietas būtībai (1205. p.). Lietotājs nevar darīt neko tādu, ar ko 
tiek pasliktināts īpašnieka stāvoklis, ne iznīcinot ko derīgu, ne arī izlietojot kalpojošo 
lietu neatbilstoši tās uzdevumam (1206. p.). Lietotājam nevar uzlikt par pienākumu 
turpināt īpašnieka saimniekošanas veidu, piemēram, ja īpašnieka saimniekošana ir 
bijusi izšķērdīga un īpašuma ienākumu apjomam neatbilstoša. Lietotājam ir pienā
kums veikt pasākumus, lai pārtrauktu īpašniekam draudošo īpašuma zaudēšanu ieil-
guma rezultātā. Lietotājam ir jāpasargā lieta no trešo personu mēģinājumiem to 
sagrābt vai bojāt, apgrūtināt ar servitūtiem, vajadzības gadījumā viņam jāiesniedz 
attiecīga prasība3. Tā, piemēram, dzīvojamo māju nedrīkst izlietot kā fabrikas bāzi, 
noliktavu utt.4 

Lietotājs nevar pilnīgi pārveidot un pārtaisīt lietojamo lietu, pat ja ar to varētu 
padarīt lietu labāku vai pavairot tās ienesību. Ja lietotājs kalpojošo lietu patvarīgi 
pārtaisījis, tad viņam pēc īpašnieka pieprasījuma vēl pa lietojuma tiesības laiku uz 
sava rēķina jāatjauno agrākais stāvoklis, bet, ja tas nav iespējams, jāatlīdzina visi 
zaudējumi (1207. p.). 

VLK 1224. pantā (Civillikumā nav ietverts) uzsvērts, ka lietotājs var izdarīt pārveidojumus, kas 
uzlabo lietas izmantošanu un nerunā pretī aizliegumam pārveidot un pārtaisīt lietojamo lietu. Pie tam 
praktiski noteikt laiku, kad tās lietotājam ir tiesības pārveidot lietu, kā uzsvērts komentāros, ir grūti. 
Daži komentētāji neizslēdz iespēju pārveidot saimniekošanas sistēmu, uzbūvēt jaunas celtnes, ierīkot 
parku, tajā pašā laikā lietotājam nav tiesības parku pārveidot par augļu dārzu, ja parks ir vienīgais 
lietojuma tiesību objekts5. 

Lauku nekustama īpašuma lietotājs var izdarīt tajā visādus uzlabojumus, ja vien 
rezultātā netiek grozīts tā (īpašuma) raksturs un nesamazinās atbilstošais ienākums. 
Ievērojot šo nosacījumu, viņš var ierīkot arī jaunas ietaises un atvērt jaunus ienākuma 
avotus (1208. p.). 
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Ēkas lietotājs var arī izdarīt tajā visādus uzlabojumus, ja vien ēka gan visumā, 
gan pa atsevišķām daļām pēc sava veida un pirmējā rakstura paliek tāda pati, kā 
bijusi. Tādēļ šiem uzlabojumiem jāaprobežojas vienīgi ar pastāvošā uzturēšanu un 
tādiem izdaiļojumiem, kas nekļūst par pašas ēkas dalu un ko arvien var no tās atkal 
atdalīt (1209. p.). Ja lietotājs uz kalpojošās zemes uzcel kādu ēku, tad pēc lietojuma 
izbeigšanās ne viņš, ne viņa mantinieki nevar to nojaukt, ja vien nav pielīgta tāda 
tiesība (1210. p.). 

Kustamas lietas lietotājs nevar to pārgrozīt vai izlietot neatbilstoši tās uzdevumam; 
arī uzlabot un izdaiļot šo lietu var tikai tādā mērā, ciktāl šo darbību rezultātā netiek 
grozīts tās raksturs un pirmējais uzdevums (1211. p.). Varbūtējus izgreznojumus pie
ļaujams izdarīt tikai tad, ja tos var atkal noņemt, nebojājot apgrūtināto lietu1. 

Lietotājam jāuztur un jālieto kalpojošā lieta atbilstoši tās uzdevumam ar čakla un 
kārtīga saimnieka rūpību. Ja lietotājs šādu rūpību ievēro, tad viņš neatbild ne par 
lietas bojāšanos, ne par tās bojāeju, ja tā notikusi, lietu pareizi lietojot (1212. p.). 
Lietotājam ēkas jāuztur uz sava rēķina; tomēr šajā ziņā viņam ir tiesības tikai kaut ko 
pielabot, nevis veikt uzlabojumus. Pastāvošos izdaiļojumus viņš var uzturēt pēc savas 
gribas. Lietotājam ēkas jāapdrošina pret uguni (1213. p.). 

Ja lietotājs nepieciešamiem izlabojumiem izdevis vairāk par lietojuma vērtību, 
tad viņš var prasīt, lai viņam atmaksā vērtības pārsniegumu (1214. p.). Lietotājam un 
viņa mantiniekiem ir tiesības prasīt, lai atlīdzina tikai tādus izdevumus, kuri neietilpa 
lietotāja pienākumos un netika izdarīti viņa interesēs. Tādēļ viņš tiesīgs prasīt tikai 
tādus nepieciešamos izdevumus, kuri nepiederēja pie parasto labojumu kategorijas. 
Kas attiecas uz derīgajiem un greznuma izdevumiem, viņam pieder prasījums, kas 
pamatojas uz vispārīgajiem principiem. Taču tiesības nojaukt celtnes viņam ir tikai 
tādā gadījumā, ja tās speciāli atrunātas. Jāpārbauda arī, vai izdevumi jau nav atlīdzi
nāti ar lietotāja gūtajiem ienākumiem2. Uzlabošanas izdevumu apmērs noteikts pro
porcionāli lietošanas vērtībai par visu laiku, kurā pastāv lietošanas tiesības konkrē
tajai personai3. 

Ēkas, kas sabrūk no vecuma, lietotājam nav jāatjauno, bet viņš arī nevar prasīt, 
lai īpašnieks tās izlabo (1215. p.). Būvēm un izlabojumiem, kas pēc likuma jāizdara 
īpašniekam, lietotājs bez atlīdzības dod materiālus, kuri atrodas lietojamā zemes 
gabalā (1216. p.). Nogājušie vai par nederīgiem kļuvušie mājas kustoni lietotājam 
jāatvieto no pievairojuma; dārzos nokaltušo koku vietā lietotājam jāstāda jauni (1217. p.). 

Saņemot visus labumus no kalpojošās lietas, lietotājam arī jānes visas ar to 
saistītās nastas un apgrūtinājumi, izņemot atbildību par parādiem, kas guļ uz lietu, 
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bet jāsedz šo parādu procenti. Visas uz kalpojošo lietu gulstošās reālnastas, nodokli 
un nodevas, kā arī kārtējās un ārkārtējās piegādes, apdrošināšanas prēmijas, uztura 
devumi u. tml. jānes un jāpilda lietotājam (1218. р.). Lietotājam nav pienākums 
samaksāt ķīlas parādus. Tas ir sākotnējā parādnieka pienākums. Tomēr nesamak
sāšanas gadījumā lietotājs atbild ar savu lietojuma tiesību, un tādēļ, lai aizsargātos 
no šīs atbildības, viņam jāmaksā procenti1. 

Kad beidzies lietojuma termiņš, lietotājam vai viņa mantiniekiem jāatdod lieta 
īpašniekam atpakaļ dabā un tādā stāvoklī, kādā tai jābūt pēc kārtīgas lietošanas 
(1219. р.). Ja, izbeidzoties lietojumam, zemē jau bijusi iesēta sēkla, lietotājam tomēr 
nav tiesību uz nākamās ražas ievākšanu. Tāpat viņš pats ieguvis tiesības novākt 
īpašnieka iesēto ražu, servitūtam nodibinoties2. 

Lietotājam jādod nodrošinājums tikai tad, ja tas noteikti norunāts, lietojumu 
nodibinot (1220. р.). 

Šis princips ir pretējs romiešu tiesībās noteiktajam, pēc kura uzufruktuārijam (ususfruetuarius) 
vienmēr ir jādod nodrošinājums (cuutio) kā garantija tam, ka viņš lietos lietu apzinīgi un pēc usus 

fruetus beigām atdos to īpašniekam. Saskaņā ar romiešu tiesībām īpašniekam nav pienākums izdot lietu 
uzufruktuāram līdz nodrošinājuma saņemšanai. Tādā gadījumā, ja lieta jau uzufruktuāriem nodota, 
īpašnieks to varēja pat pieprasīt atpakaļ, ja netika dots nodrošinājums. Pastāvēja arī speciāla prasība par 
nodrošinājuma došanu. No nodrošinājuma bija atbrīvoti atsevišķi uzufruktuāri (jāņem vērā romiešu 
tiesībās pastāvošo likumisko uzufruktuāra gadījumu lielais skaits). Romiešu tiesībās pat bija izslēgta 
iespēja īpašniekam, pamatojoties uz līgumu, atbrīvot uzufruktuāriju no nodrošinājuma došanas pie
nākuma'. 

Kalpojošās lietas īpašnieks nedrīkst kavēt lietotāju izmantot viņa tiesību, un tādēļ, 
nezaudējot tiesību visās pārējās attiecībās rīkoties ar savu īpašumu, viņš nevar darīt 
neko tādu, kas ierobežotu lietotāja tiesības vai kā citādi viņam kaitētu (1221. р.). 
Lietotājs var prasīt lietošanas objektu nodošanu arī no īpašnieka1. 

Kalpojošās lietas īpašnieks nevar tajā neko pārgrozīt pret lietotāja gribu, pie
mēram, celt uz kalpojošā zemes gabala kādu ēku, izbūvēt augstāku jau pastāvošu ēku 
u. tml. (1222. р.). Tāpat īpašnieks nevar ne apgrūtināt kalpojošo zemes gabalu lieto
tājam par ļaunu ar servitūtiem, ne arī atteikties no zemes gabalam piederoša servitūta 
(1223. р.). īpašnieks var rīkoties ar īpašumu tādā apjomā, kādā ar to viņš nepārkāpj 
lietotāja tiesības. Tā, piemēram, īpašnieks var atsavināt īpašumu, kā arī ieķīlāt to, 
taču ieguvējs nevarēs iegūt īpašumu valdījumā un nevarēs izlietot ķīlas tiesības, kā 
arī viņam nebūs priekšrocības tiesības uz ieķīlātā priekšmeta vērtību lietojuma tiesību 
pastāvēšanas laikā5. īpašnieks var nodibināt tikai tādus servitūtus, kuri nesamazina 
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lietas lietošanas iespējamību, kaut arī samazina tās vērtību, piemēram, augstākas 
būves tiesību1. 

īpašnieks nevar no lietojumā esoša zemes gabala neko ne paņemt, ne aizvākt, kas 
pie tā pieder, kaut arī tā būtu ēka vai tikai vina paša stādīts koks (1224. p.). Pat tādā 
gadījumā, ja runa būtu par uzlabojumiem, nepieciešama lietotāja atļauja, jo uzla
bojumi var uz laiku radīt šķēršļus lietas izmantošanai2. 

Ārkārtēja lietojuma tiesība (quasiusmfructus). Uzufrukta juridiskā forma nav 
iedomājama attiecībā uz patērējamām lietām, jo tās nepieļauj ne lietojumu, ne augļu 
iegūšanu, bet tikai patērēšanu. Vēl jo mazāk lietojums iedomājams attiecībā uz 
saistībām to bezķermeniskā rakstura dēļ. Taču saimnieciskā ideja, kas ir lietojuma 
pamatā, var tikt piemērota jebkurām ķermeniskām un arī bezķermeniskām lietām. 
Tā, piemēram, mantojuma tiesībās rodas nepieciešamība piemērot saimniecisko ideju 
visai mantai un pēc īsta lietojuma parauga radīt līdzīgu institūtu (quasiususfructus -
it kā lietojumu), to lieto divos gadījumos - attiecībā uz patērējamām lietām un 
attiecībā uz saistībām3. 

Ja lietojumā dotas patērējamas lietas, tad lietotājs no to saņemšanas brīža kļūst 
par šo lietu īpašnieku un viņam tikai ir pienākums pēc lietojuma izbeigšanās atdot 
atpakaļ tajā pašā daudzumā tās pašas šķiras un tā paša labuma lietas vai arī atlīdzināt 
to vērtību (1225. p.). Šī tiesiskā attiecība līdzinās atvietojuma lietu bezprocentu 
aizdevumam. Atšķirība ir tikai īpatnībās, kas piemīt lietojumam kā personālservi-
tūtam un liettiesiskai tiesībai, t. i., šīs tiesības neatsavināmība, kā arī iespēja realizēt 
šo tiesību pret patērējamās lietas trešo turētāju4. Būtiska atšķirība starp parasto un 
ārkārtējo lietojumu ir tā, ka parastais lietojums ietver tiesību uz pašu lietu (ķerme
nisku vai bezķermenisku), bet ārkārtējais - tiesību uz lietas abstrakto vērtību, tā ka 
šajā gadījumā pati lieta nemaz nav lietojuma objekts. Ievācot augļus no lietas vērtī
bas, pati lieta var tieši tikt patērēta un pāriet lietotāja īpašumā. Tā kā abstraktas 
tiesības nevar iegūt īpašumā, lietotājs iegūst patērēšanas tiesības un līdz ar to arī 
pienākumu atlīdzināt vērtību. 

Ja lietojuma priekšmets ir kapitāls, kas pienākas lietotājam, vai citādi prasījumi, 
tad viņam pieder tiesība ne vien saņemt ienākumus no prasījuma, bet arī atprasīt 
pašu kapitālu, kad tam pienācis termiņš (1226. p.). Lietotājam ir ne tikai tiesības, bet 
arī pienākums piedzīt kapitālu, jo īpašnieks kreditors nepārstāj būt ieinteresēts sais
tību izpildē no parādnieka puses, tajā pašā laikā īpašnieks nevar pats realizēt piedziņu, 
jo nodevis saistību apliecinošos dokumentus lietotājam. Ja lietotājs vai nu aiz nevīžības, 
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vai ari noslēdzot ļaunprātīgu vienošanos ar parādnieku, neiesniedz prasību, viņš 
nodara zaudējumus kapitāla īpašniekam. Lietotājam ir pienākums atdot īpašniekam 
kapitālu. Atšķirība no prasījuma cesijas šajā gadījumā izpaužas kā neiespēja nodot 
prasījumu tālāk, kā ari lietotāja tiesības savai aizsardzībai par labu uzstāties pret 
trešo personu prasījumiem, piemēram, pret konkrētās parādzīmes lietotāja prasīju
miem'. 

Dzīvokļa tiesība ir vienas vai vairāku personu lietu tiesība personīgi 
(1228. p.) lietot par dzīvokli svešu māju, nekaitējot tai (1227. p.), līdz pēdējā 
lietotāja nāvei (1229. p.) vai uz īsāku terminu. Izdevumi par dzīvoklim nepie
ciešamiem izlabojumiem un citas nastas jānes lietotājam (1230. p.). Dzīvokļa 
lietojums atšķiras no īres līguma, kas ierakstīts zemesgrāmatās, ar to, ka lieto
tājam nav pienākumu pret īpašnieku, kā arī īpašniekam nav pienākuma veikt 
pozitīvas darbības attiecībā pret lietotāju2. Dzīvojamās telpas mūža lietojuma 
tiesība neizbeidzas līdz ar telpas bojāeju. Lietotājam šādā gadījumā ir tiesības 
prasīt, lai viņam piešķir citu telpu no jauna uzceltajā mājā3. Lietojums, kas pie
šķirts laulātajiem, paliek spēkā tādā pašā apjomā, ja viens no laulātajiem nomirst 
un pārdzīvojušais laulātais stājas jaunā laulībā. Protams, šādā gadījumā lietojuma 
apjoms arī nedrīkst palielināties4. Dzīvokļa lietojums nevar izbeigties ieilguma 
ceļā"1. 

Servitūtus nodibina ar likumu, tiesas spriedumu, līgumu vai testamentu (1231. p.). 
Servitūtu nodibinošo aktu uzskaitījums uzskatāms par izsmeļošu. Literatūrā izteikts 
viedoklis, ka bez trim Civillikumā noteiktajiem servitūtu rašanās pamatiem pastāv 
vēl arī pašvaldība kā patstāvīga instance servitūtu nodibināšanā6. Šādas tiesības 
pašvaldībai paredz 1992. gada 9. jūlija likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvi
dos" 22. pants. Acīmredzot var uzskatīt, ka šajā gadījumā likumdevējs savas tie
sības deleģējis pašvaldībām. Autors ir izteicis viedokli, ka servitūta tiesības, ko 
paredz 1993. gada 4. maija likuma "Par telekomunikācijām" (Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs. - 1993. - nr. 20) 19. panta 3. punkts, ir 
servitūta nodibināšana ar likumu7. Šis viedoklis atzīstams par kļūdainu, jo saskaņā 
ar minēto normu, ja puses nevar vienoties par servitūta noteikumiem, to nodibina 
ar tiesas spriedumu. Tādēļ, piemēram, VLK komentētāji atzina par neiespējamu 
servitūta nodibināšanu ar vienpusēju gribas izpausmi attiecībās starp dzīvajiem, 

1 Erdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachen
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piemēram, ar dāvinājuma apsolījumu līdz brīdim, kad apdāvinātais dāvinājumu 
pieņem1. 

Gadījumiem, kad servitūtus nodibina, pamatojoties uz likumu, ir ārkārtas rak
sturs, jo servitūts ierobežo īpašnieka tiesības. Tādēļ parasti tikai pašam īpašniekam ir 
tiesības piešķirt dalu no savām tiesībām citai personai. 

Servitūtu var valdīt, servitūta tiesību izlietojot (1138. p.). Servitūta valdījums 
izpaužas kā praktiskā rīkošanās ar tiesībām, kuras veido servitūta saturu. Kā jebkura 
valdījuma gadījumā, ari šeit ir svarīgi divi momenti: corpus possessionis un animus 
possidendi. Corpus possessionis šajā gadījumā izpaužas kā tādas darbības, kuru 
saturs veido servitūta izlietošanu. Servitūta valdījums izbeidzas, kad izbeidzas fiziskā 
iespēja rīkoties ar lietu. Ja servitūta objekts ir saistība, tad servitūta valdījums izbei
dzas, kad izbeidzas attiecīgās saistītās personas darbības par labu servitūta valdī
tājam2. 

Autors ir paudis uzskatu, ka servitūta valdījuma aizsardzības iespēja izraisa šaubas, ņemot vērā. ka 
nepastāv likumisks veids, kā faktisko valdījumu pārvērst tiesībās, jo atšķirībā no senākajām Baltijas 
tiesībām kopš 1864. gada servitūtu nevar iegūt ieilguma ceļā, pie tam, kaut arī šis princips nav tieši 
atspoguļots Civillikumā, tas acīmredzot izriet no Civillikumā ietvertajiem noteikumiem par servitūta 
iegūšanu, jo tiem ir izsmeļošs raksturs1. Šis agrāk paustais uzskats ir neprecīzs tādā nozīmē, ka valdījuma 
aizsardzības funkcija nav vienīgi tiesību iegūšana, pamatojoties uz valdījumu ieilguma ceļā. Tai ir arī 
patstāvīga funkcija. Bez tam, kaut arī servitūta tiesību nav iespējams iegūt ieilguma ceļā, servitūta 
faktiskas izlietošanas (valdījuma) neskaitāmi gadījumi acīmredzot ir neizbēgami īpašuma tiesības 
izlietošanas un dažādo likumā paredzēto lietošanas tiesību aprobežojumu dēl. Jau tādēļ vien nav 
pieļaujams, ka šādu praktiski pieciestu servitūta valdījumu pārtrauktu pretēji servitūta valdītāja gribai. 
Tajā pašā laikā likums neaizliedz īpašniekam, kurš ilgstoši piecietis kaimiņa izlietoto servitūta 
valdījumu, to pārtraukt, izlietojot savu īpašuma tiesību, ja nepieciešams, pat īpašuma prasības ceļā. 
Ņemot vērā, ka lielākoties servitūta izlietošana nav saistīta ar valdījuma atņemšanu īpašniekam, jo viņš, 
it sevišķi reālservitūta izlietošanas gadījumā, tāpat arī reālservitūtam atbilstošas tiesības valdījuma gadī
jumā, nezaudē iespēju paralēli servitūta izlietotajam arī pats turpināt lietot īpašumu, prasība par šādas 
tiesības izlietojuma pārtraukšanu, kas pielietota no īpašnieka puses, neapšaubāmi būs nevis vindikācijas. 
bet gan negatorā prasība. 

Saskaņā ar romiešu tiesībām servitūtus varēja iegūt ieilguma ceļā. Ieilguma nosacījumi gan atšķīrās 
no īpašuma iegūšanas nosacījumiem. Servitūtu galvenokārt ieguva vienkārši ilgstošas lietošanas ceļā 
(diuturnus HSUS, longa quasi possession. Pretstatā šim nosacījumam VLK bija paredzēts, ka nevienu 
servitūtu nevar iegūt ar ieilgumu (VLK 1261. pants). Šajā pantā bija piezīme, ka servitūti, kas iegūti 
ieilguma ceļā, pamatojoties uz. likumiem, kas pastāvēja iepriekš (tas ir, pirms 1864. gada kodifikācijas -
./. ft.), līdz pašreizējā likuma spēkā stāšanās brīdim saglabā savu spēku arī uz turpmāko laiku. Civilli
kumā VLK 1261. pantam atbilstoša norma nav ietverta. Tajā pašā laikā sadaļā par servitūtu nodibināšanu 
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nav paredzēts, ka tos varētu iegūt ar ieilgumu, pie tam nevienā no komentāriem nav norādīts, ka servitūtu 
iegūšana ar likumu ietvertu arī to iegūšanu ieilguma ceļā. Komentējot VLK 874. pantu, kas ir Civil
likuma 1039. panta analogs, F. Konrādi un A. Valters diezgan daudz vietas atvēl jautājumam par actio 
negatoria (negatoro prasību), pie tam norāda, ka šī prasība aizsargā arī no tādiem īpašuma aizskā
rumiem, kas spēj radīt īpašuma lietiskus aprobežojumus (piemēram, pret to, kas pretendē uz ķīlas 
tiesībām), taču nenorāda, ka varētu pastāvēt arī draudi līdzīgā veidā iegūt servitūtu1. 

Servitūtu nodibināšana ar likumu sastopama ģimenes un mantojuma tiesībās, 
kur vienas personas īpašuma tiesības aprobežojums par labu otrai izriet no šo personu 
atrašanās laulībā vai tuvas radniecības. Tā, piemēram, 394. p. paredz, ja mantojums 
ir tik mazs, ka, to sadalot, nav iespējams uzturēt nepilngadīgos bērnus, pārdzīvo
jušajam laulātajam ir tiesības pārvaldīt un lietot visu nesadalīto mantojumu. Pie tam 
laulātajam no visa mantojuma ienākumiem jāsedz vispirms bērna uztura izdevumi, 
respektīvi, šajā gadījumā tas nav lietojums, kuru viņš var izmantot par labu vienīgi 
sev. Servitūtus paredz arī daži citi likumi. Servitūta tiesības paredz 1993. gada 
4. maija likuma "Par telekomunikācijām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru 
Kabineta Ziņotājs. - 1993. - nr. 20) 19. p. 3. punkts. 

Servitūtu nodibināšana ar tiesas spriedumu. Servitūtu nodibināšana ar tiesas 
spriedumu iespējama, piemēram, izskatot strīdus par kopīpašuma lietošanu vai kop
īpašuma sadali (1075. p.). Kādā tiesas spriedumā, kas saistīts ar zemesgrāmatu nodaļas 
priekšnieka atteikumu ierakstīt atzīmi par alimentiem, ar kuriem apgrūtināms nekus
tams īpašums, Senāts nospriedis, ka zemesgrāmatās nostiprinātas liettiesiskās tiesības 
uz alimentiem pēc satura visvairāk radnieciskas lietojumam, tas ir, personālservitūtam2. 

Servitūtu nodibināšana ar līgumu vai testamentu. Ar līgumu vai testamentu 
servitūtu nodibināt (apgrūtināt lietu) var tikai kalpojošās lietas īpašnieks. Ja valdošā 
vai kalpojošā lieta pieder vairākām personām kopīgi, tad servitūta nodibināšanai 
nepieciešama vinu visu piekrišana (1232. p.). Servitūtu var nodibināt arī kā legāta 
sastāvdaļu. Ja kādam novēlēts uzturs, neapzīmējot to tuvāk, tad legatāram ir tiesība 
ari uz dzīvokli (569. p.). Servitūtu var nodibināt vēl neesošai lietai (1233. p.). To var 
nodibināt arī ar nosacījumu un saistīt ar kāda termiņa sākumu vai izbeigšanos. Tādēl 
servitūtus var nodibināt ari attiecībā uz nākamo lietu, piemēram, uz ēku, kuru pa
redzēts būvēt. Šādā gadījumā servitūts stājas spēkā tikai tad, kad uzbūvēta ēka.3 

Servitūtu nodibinot, jāņem vērā jau pastāvošie servitūti un hipotēkas, kurus no 
jauna iedibināmais servitūts nedrīkst aprobežot vai padarīt nevērtīgākus (1234. p.). 
Ne tikai ar hipotēku nodrošinātie prasījumu kreditori, bet jebkurš ķīlas turētājs var 
protestēt pret tāda servitūta nodibināšanu, kurš samazina ieķīlātās lietas vērtību un 
prasības nodrošinājuma apmēru4. Likums neaizliedz servitūta nodibināšanu īpašumā, 

1 Konradi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma 111 daļas skaidrojumi. - R., 
1935. - 874. p. komentārs. 
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kas jau apgrūtināts ar hipotēku, taču tajā noteikts, ka nedrīkst apgrūtināt īpašumu bez 
hipotēku kreditoru piekrišanas ar tādu servitūtu, kurš kaut kādā veidā aprobežo viou 
tiesības. Tā kā katrs servitūts sevī satur kalpojošās lietas vērtības samazināšanu, 
agrākie ķīlas ņēmēji ir tiesīgi apstrīdēt katru servitūtu. Tomēr, nodibinot jaunus 
servitūtus, j ā to vērtība naudas izteiksmē nav samērojama ar kalpojošās lietas vērtību, 
ķīlas ņēmēju piekrišana var arī izpalikt1. 

Servitūts kā lietu tiesība ir spēkā tikai ar tā ierakstīšanu zemesgrāmatās. Līgums 
vai testaments ir pamats prasībai par šāda ieraksta izdarīšanu (1235. p.). Lai nostip
rinātu servitūtu zemesgrāmatā, nepieciešama tās personas gribas izpausme, pret kuru 
servitūts vērsts, izņemot vienīgi likumā paredzētos vai ar tiesas spriedumu nodibi
nātos servitūtu nostiprināšanas gadījumus. Puse, kuras interesēs servitūts nostipri
nāms, var pieprasīt saistības ierakstīšanu zemesgrāmatā. Tomēr tas nenozīmē, ka šai 
pusei nav tiesības izlietot servitūtu pirms tā ierakstīšanas zemesgrāmatā. Servitūta 
ierakstīšana zemesgrāmatā nav atkarīga no apgrūtinātā īpašuma ierakstīšanas tajā2. 
Kādā lietā, atceļot spriedumu, ar kuru noraidīts prasījums atzīt, ka prasītājam pie
derošās mājas nav apgrūtinātas ar pienākumu pieļaut atbildētājam uzturēt satiksmi 
pāri šo māju zemei un tādēļ aizliegt atbildētājam un pie viņa piederīgām personām 
uz priekšu uzturēt satiksmi pāri šai zemei, Senāts norādījis, ka no šāda prasības 
formulējuma izriet, ka pušu starpā ir strīds par ceļa servitūta pastāvēšanu atbildētāja 
labā, tādēļ, pēc Senāta uzskata, prasības liktenis atkarīgs no jautājuma izšķiršanas, 
vai atbildētājam pieder ceļa servitūts attiecībā uz prasītāja īpašumu. Tiesu palāta 
prasību noraidījusi, atzīstot par pierādītu, ka sakarā ar strīdu par ceļu prāvnieki reiz 
bijuši pagasta valdē un tad viņi vienojušies, ka prasītājs dos šādu ceļu. Šis Tiesu 
palātas konstatējums, pēc Senāta atzinuma, tomēr neattaisno prasības noraidīšanu, jo 
ar servitūtu savienotā liettiesiskā tiesība atzīstama par nodibinātu un spēkā stājušos 
abām pusēm tikai pēc servitūta ievešanas attiecīgā zemesgrāmatā, bet līdz tam viņu 
starpā pastāv tikai personiskā attiecība, kas dod tiesību prasīt saistību ievešanu ze
mesgrāmatā. Tādēļ arī konkrētā gadījumā prasītājam ir tiesība neatzīt atbildētāja 
tiesību uzturēt satiksmi pāri prasītāja zemei, kamēr atbildētājs nav panācis Tiesu 
palātas konstatētās vienošanās ievešanu zemesgrāmatā3. 

Pilsētās katrs servitūta nodibināšanas līgums, uzrādot to attiecīgām iestādēm, 
jāsaskaņo ar būvniecības noteikumiem (1236. p.). Rīgā servitūts tika saskaņots ar 
pilsētas pašvaldību4. Servitūtu var nodibināt arī kā atrunu atsavināšanas līgumā, 
paredzot šo servitūtu kā ieguvēja tiesību aprobežojumu par labu atsavinātājam. Tā, 
piemēram, kādā lietā zemesgrāmatās ievests atsevišķs pants par to, ka saskaņā ar 
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pirkšanas līgumu pārdevējs paturējis sev zvejas tiesības ezerā. Kā konstatējis Senāts, 
konkrētajā gadījumā nav nodibināts lauku Servituts, bet gan lietojuma tiesība (usus 
fructus), proti, Personalservituts. Tas redzams no tā, ka pircēja zemes gabals gan 
apgrūtināts ar pantu, bet pārdevēja zemes gabalam par labu nav ierakstīts pants, tātad 
īstenībā šis līguma punkts nodibina personālservitūtu pārdevējam par labu. Kā atzinis 
Senāts, šāds nekustama īpašuma apgrūtinājums atzīstams par atsevišķu darījumu1. 

Servitūtu izbeigšanās. Servitūti izbeidzas ar atteikšanos no tiem; tad, ja servitūta 
tiesīgais iegūst īpašumā kalpojošo lietu; ar kalpojošās vai valdošās lietas bojāeju; ar 
atceļoša nosacījuma iestāšanos vai termina notecējumu; ar izpirkumu un noilgumu 
(1237. p.). 

Atteikties no servitūta var, vai nu tieši paužot savu gribu līguma, vai arī paciešot 
tādu kalpojošās lietas īpašnieka darbību, ar kuru servitūta izlietošana nav savie
nojama, ja šī darbība izpaužas kā ēkas celšana un servitūta izlietotājs, to zinādams, 
likumīgā kārtībā neprotestē pirms celtniecības pabeigšanas. Servitūtam šādi izbei
dzoties, tā izlietotājs var prasīt atlīdzību par atteikšanos no servitūta, bet nevar prasīt, 
lai ēku nojauc (1238. p.). Ja servitūta izlietotājs tikai nerunā pretim tādai darbībai, ar 
kuru servitūta lietošana kļūst neiespējama, vai klusēdams pacieš šādu darbību, tad to 
vēl nevar atzīt par atteikšanos no servitūta. Ja minētā darbība pastāv kādas ēkas 
celšanā un servitūta izlietotājs, to zinādams, neprotestē likumīgā kārtībā pirms tās 
pabeigšanas, tad viņš var prasīt tikai atlīdzību par servitūtu, kura izlietošana kļuvusi 
neiespējama. Šajā gadījumā ir runa nevis par atteikšanos, bet gan par servitūta zaudē
šanu noilguma dēļ, tādēļ arī servitūta zaudēšana iestājas tikai tad, kad servitūta 
valdītājs uzzina par ēkas celšanu2. 

Atteikšanās var notikt arī pret atlīdzību, t. i., kā izpirkums (1249. p.). Ja valdošā 
lieta pieder vairākām personām kopīgi, tad servitūta izbeigšanai nepieciešama vinu 
visu piekrišana (1239. p.). Ja valdošai lietai pieder vairāki servitūti, atteikšanās jāiz
saka par katru no tiem atsevišķi (1240. p.). 

Atteikšanās jānostiprina zemesgrāmatās, jo pretējā gadījumā tā būs atteikšanās 
no lietošanas, bet ne no liettiesiskās tiesības. 

Servitūtu izbeigšanās ar sakritumu (confusio), ja īpašuma tiesības uz valdošo un 
kalpojošo lietu sakrīt vienā personā, iespējama tikai tādā gadījumā, ja sakritumam ir 
paliekošs raksturs, respektīvi, tiesības nepastāv tikai uz laiku vai ar nosacījumu, vai 
tikai kādā valdošās vai kalpojošās lietas daļā. Nepieciešams, lai sakritums attiektos 
uz visiem kalpojošās lietas kopīpašniekiem (1241. p.). Ja no vairākiem apgrūtinātiem 
kopīpašniekiem tikai viens iegūst servitūta tiesību, tad nedalāmais Servituts nemaz 
neizbeidzas, bet lietojuma tiesības izbeidzas tikai attiecīgajā daļā3. 

Servitūtu izbeigšanās ar kalpojošās vai valdošās lietas bojāeju. Servituts, kas 
izbeidzies ar kalpojošās vai valdošās lietas bojāeju, atkal atjaunojas, ja atjauno 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta 1935. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1936. - Spriedums nr. 139. - 97.-98. Ipp. 

2 Konradi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1 9 3 5 . - 1266., 1267. p. komentārs. 
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nekustamo īpašumu, kaut arī līdz tam butu notecējis laiks, kura servituts izbeidzas ar 
noilgumu (1242. p.). 

Šis princips aizguls no romiešu tiesībām un balstās uz atzinu, ka ieilgums netek pret personu, ja 
lietošanas pārtraukums iestājies pret ieinteresētās personas gribu1. Kalpojošās lietas pamešana(derelīctio) 
neiznīcina servitūtu. turpretim valdošās lietas pamešana no īpašnieka puses uz laiku iznīcina serviiūtu, 
jo tas zaudē ar tiesībām apveltīto subjektu, taču, būdams saistīts ar īpašuma tiesību uz nekustamo lietu, 
servituts vienlaikus ar jauno lielas sagrābšanu atjaunojas. Par komentējamo jautājumu romiešu tiesību 
dogmā pastāv arī pretējs viedoklis. Ne VLK, ne Civillikums tomēr nesatur neko tādu, kas liecinām, ka 
servituts var pastāvēt bez valdošās lielas īpašnieka2. 

Servitūtu izbeigšanās ar termiņa notecējumu. Servitūti izbeidzas ar termina note
cējumu (1244.-1248. p.) un ar noilgumu, ja persona, kurai pieder tiesības uz servitūta 
izlietošanu, to nedara desmit gadu laikā un neatļauj veikt arī citām personām vai 
izlieto pavisam citādi, nekā pienāktos, ja pie tam (ēku servitūta gadījumā) šajā laikā 
kalpojošajā lietā pieļautas tādas izmaiņas, kas nav savienojamas ar servitūta izlie
tošanu (1250. p.). Atceļošs nosacījums, kā arī beigu termiņš arī var būt servitūta 
izbeigšanās iemesls (1248. p.). Noteikumi par servitūta beigu termiņu jātulko attie
cībā ūz personālservitūtiem, jo tie neparedz pastāvēšanas ierobežojumus laikā3. Šo 
noteikumu nepiemēroja tikai viens no kopīpašniekiem neizlieto savu tiesību (1251. p.) 
vai arī tiesību neizlietošana attiecas tikai uz servitūta dalu (1252. p.), taču lietojuma 
tiesības izlietotājs šādi var zaudēt savu tiesību tās neizlietotajā daļā (1253. p.). Ja 
servituts nav izlietots dabisku vai paša kalpojošās lietas īpašnieka radītu šķēršļu dēļ, 
tad pa tāda šķēršļa pastāvēšanas laiku noilguma tecējums apstājas (1255. p.). 

Servitūtu izpirkšana. Izpirkt servitūtu, atlīdzinot tā izlietotajam, var. tikai abām 
pusēm savstarpēji vienojoties, nevis pēc vienas puses pieprasījuma. Pat servitūta 
nelietīga izlietošana nedod kalpojošās lietas īpašniekam tiesību prasīt tā izpirkšanu; 
servituts neizbeidzas nedz nelietīgas izlietošanas dēl, nedz arī tādēļ, ka servitūta 
tiesības izlietotājs izvairās izpildīt savus pienākumus (1249. p.). 

Nekustamā īpašuma ekspropriācijas gadījumā servitūti izzūd4. 
Servituts izbeidzas ar noilgumu, ja servitūta tiesīgais to labprātīgi desmit gadu 

laikā nav lietojis personīgi vai caur citām personām. Tāds servituts, ko var izlietot 
tikai ik katru otro gadu vai mēnesi vai arī tikai zināmos gada laikos, izbeidzas ne
izlietošanas dēl pēc divkārša termina notecējuma. Lai ar noilgumu izbeigtos ēku 
servituts, ir vēl vajadzīgs, lai valdošā nekustamā īpašuma īpašnieks būtu pieļāvis 
kalpojošā lietā kaut ko tādu, kas pavisam nav savienojams ar servitūta izlietošanu 

' Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 513. 
2
 Erdmann С. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachen
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3
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(1250. p.). Termina tecējums servitūta zaudēšanai, kas dod tiesības iebūvēt logus uz 
kaimiņa robežām, sākas ar brīdi, kad otrs kaimiņš uzbūvē ugunsdrošo sienu uz zemes 
gabala robežām1. Servitūta noilgums atšķiras no liettiesisku prasību noilguma ar to, 
ka tas neizbeidz vienīgi prasību, bet iznīcina tiesību kā tādu. Ar "citām personām" 
nav obligāti jāsaprot tikai servitūta tiesīgā pārstāvis, ja tikai viņš gribējis izlietot šo 
personu, nevis savu servitūtu. 

Pēc pandcktu tiesībās pastāvoša uzskata, ar noilgumu izbeidzas visi servitūti, kas pastāv valdošās 
un kalpojošās lietas ilgstošā stāvoklī, tātad visi lietošanas servitūti. Civillikums ievēro vecāku viedokli, 
saskaņā ar to jāņem vērā tikai ēku servitūti, kuri pilnīgi nesakrīt ar minēto kategoriju, tā, piemēram, 
tikai uz tiesību izliet ūdeni (1185. pants), ietaisīt logu (1188. panta 2. punkts)2. 

Dzīvokļa tiesība, pieejas tiesība kapsētai, kā arī tiesība lietot nekustamu īpašumu, 
kas pielietojama katru otro gadu, neizbeidzas ar noilgumu (1256. p.). So servitūtu 
neizbeigšanās iemesli noilguma ceļā ir dažādi - katram no šiem servitūtiem savi3. 

Personalservituts izbeidzas ar lietotāja nāvi (1257. p.). Ja Personalservituts ar 
līgumu vai ar testamentu piešķirts arī izlietotajā mantiniekiem, tad tas izbeidzas, ja 
nomirst servitūta izlietotajā tuvākais likumiskais vai testamentārais mantinieks, un 
uz citiem viņa mantiniekiem nepāriet (1258. p.). Šādā gadījumā nepieciešams izprasīt 
hipotekāro kreditoru piekrišanu, kuriem bijuši prasījumi pirmā lietotāja nāves brīdī. 
Bez tam ir nepieciešams, lai būtu noslēgts līgums arī ar mantinieku. Trešais nosa
cījums, lai mantinieks būtu vismaz ieņemts testatora nāves brīdī4. Personālservitūta 
pāriešana mantiniekam notiek, nevis pamatojoties uz mantošanas tiesībām, bet gan 
pamatojoties uz mantiniekam kā tādam piederošām paša tiesībām, kuras ietvertas 
attiecīgā atrunā pie paša servitūta nodibināšanas. No tā izriet, ka tāda servitūta nostip
rināšana, ja attiecīgā atruna nav pastāvējusi, var tikt atcelta pēc kalpojošās lietas 
īpašnieka lūguma5. Interesanti atzīmēt, ka šīs tiesības analogs anglu-amerikāņu tie
sībās - the fee tail - lielākajā daļā ASV štatu ir jau atcelts6. 

Ja Personalservituts nodibināts juridiskai personai par labu bez noteikta termiņa, 
tad tas izbeidzas ne agrāk, kā notekot simts gadiem, ja vien pati juridiskā persona 
nav agrāk izbeigusies (1259. p.). 

Servitūtu aizsardzība. Kalpojošās lietas īpašnieks nedrīkst servitūta izlietotajam 
likt ceļā nekādus šķēršļus: viņam jāļauj tam darīt visu, bez kā servitūta tiesību nebūtu 
iespējams sekmīgi izlietot, kaut arī tas nebūtu īstais servitūta priekšmets (1140. p.). 
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Tiesība celt prasību, kuras priekšmets ir personālservitūts, ir tikai servitūta turētājam, 
bet pie reālservitūtiem - valdošās nekustamās lietas īpašniekam un tiem, kam ir 
lietošanas tiesība attiecībā uz minēto nekustamo mantu. Visbeidzot, tādas tiesības ir 
nekustamās lietas lietotājam, kura lietošanā ir visi valdošās nekustamās lietas labumi 
un ienākumi (1195. pants) un kurš savu tiesību liettiesiskā rakstura dēl var vērst 
prasījumus pret katru trešo personu. Reālservitūta īstenošanas iespējamības nav tai 
personai, kurai ir tikai saistību tiesības, piemēram, nomniekam. Kā pirms, tā arī pēc 
reālā sadalījuma katram valdošās nekustamās lietas kopīpašniekam ir separāta tiesība 
uz visas servitūta tiesības aizsardzību. Ar servitūta tiesas prasības noraidīšanu vēl 
pati par sevi netiek atzīta ipso iure īpašuma brīvība attiecībā uz servitūtu. Lai to 
sasniegtu, īpašniekam yĀp\eA\e\o īpašuma prasība actio negatoria formā. 

Apspriežot servitūta un kalpojošās lietas īpašnieka tiesību apjomu un to aizsar
dzību, jāņem vērā 1140. p. saistība ar 1138. p., kā arī pienākums taisnprātīgi izlietot 
servitūta tiesību, saudzējot pie tam pēc iespējas cita īpašuma tiesību (1139. p.). Tā, 
piemēram, kādas ietaises uzbūvēšana kalpojošā nekustamā lietā, kuru realizē tās 
īpašnieks, var traucēt servitūta izlietošanu. Tomēr, kaut arī tāda ietaise būtu par cēloni 
dažādām neērtībām servitūta izlietošanā, šo kalpojošās lietas īpašnieka darbību nevar 
uzskatīt par servitūta pretlikumīgu aprobežojumu. Par neatjautu šāda kalpojošās lietas 
īpašnieka darbība būtu atzīstama vienīgi tajos gadījumos, ja ietaises sekas ir pilnīga 
neiespēja sekmīgi izlietot servitūtu1. 

Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R. 
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Reālnasta ir uz nekustamu īpašumu guļošs pastāvīgs pienākums atkārtoti 
dot noteiktus izpildījumus naudā, graudā vai klaušās (1260. р.). Tā ir tiesiska 
attiecība, kurā ir kalpojošas nekustamas lietas īpašnieka pienākums vai nu pret val
došo lietu, vai pret fizisku vai juridisku personu. 

Reālnasta ir tiesība uz cita lietu, kaut gan ir tik savdabīga un īpatnēja, ka 
neietilpst nevienā no, tā sakot, klasisko ius in re aliena kategorijām. Reālnasta ir 
radusies viduslaikos Vācijā. Reālnasta (Reallast) VLK neapšaubāmi ir institūts ar 
feodālu izcelsmi, kura priekšteči ir lēni, klaušas. 

Reālnastai ir divējāds raksturs. No vienas puses, tā kā tās priekšmets ir pienākums 
veikt kaut ko noteiktu, tā ir radnieciska saistībai, tomēr saistību uzņemas nevis konkrēta 
persona, bet jebkurš apgrūtinātā īpašuma īpašnieks. No otras puses, reālnastai ir liettie-
sisks raksturs, jo tā izpaužas kā paša īpašuma apgrūtinājums, bet atšķiras no servitūta 
ar to, ka reālnastas apgrūtinājuma gadījumā apgrūtinātā īpašuma īpašniekam ir pienā
kums veikt pozitīvas darbības, turpretim servitūts ir tikai pienākums paciest kādas 
darbības no citas personas. Šī iemesla dēļ pastāv neskaidrība, vai reālnasta pieskaitāma 
pie lietu vai saistību tiesībām.1 Tomēr uzskatu atšķirības nav ietekmējušas jautājuma 
izšķiršanu par vietu, kura jāierāda šim juridiskajam institūtam civiltiesību sistēmā. 
Noteikumus, kas attiecas uz reālnastām, pieskaita pie tā saucamajām aprobežotajām 
liettiesiskajām tiesībām vai liettiesiskajām tiesībām uz svešu īpašumu2. 

Reālnasta ir pienākums, kas jāpilda ar darbiem vai ari ar regulāriem maksājumiem, 
kuri tomēr nekad neizsmel visu prasību. Saistītais subjekts ir noteikta īpašuma īpašnieks, 
kurš atbild ne tikai par tekošajām nastām, bet arī par sava priekšgājēja pieļautajiem 
parādiem. Pienākums neizpaužas obligāti no īpašnieka ievākto augļu nodošanā. 

Pienākumam pildīt reālnastu jābūt ilgstošam, un izpildījumam pastāvīgi jāat
kārtojas. Civillikums neatzīst laika zinā ierobežotu reālnastu. Visas reālnastas, publis
kas klaušas un nodevas pēc savas dabas ir neuzteicamas un pastāv tikpat ilgstoši kā 
zemes gabals, ar kura valdījumu tās saistītas. Ja pienākums pārveidojas apmēra vai 
summas zinā, tad tas vienmēr uzskatāms par jaunas reālnastas nodibināšanu vai arī 
par zināmas reālnastas izbeigšanos pilnīgi vai pa daļai. 
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Pienākums nest uz nekustamu īpašumu gulošu reālnastu jau ar pašu iegūšanu 
pāriet uz katru šā nekustamā īpašuma ieguvēju, tā ka viņam nav vajadzīgs to noteikti 
uzņemties (1261. p.). 

Nekustama īpašuma pārdošana izsolē neizbeidz uz to gulošo reālnastu (1262. p.). 
Reālnasta samazina īpašuma vērtību, tādēļ kreditoriem, kuru prasījumi ir nodrošināti 
ar hipotēku pirms reālnastas ierakstīšanas nodibināšanas, ir tiesības prasīt īpašuma 
pārdošanu izsolē, neņemot vērā vēlāk ierakstīto reālnastu1. Ar līgumu nodibināta 
reālnasta stājas spēkā attiecībā uz personām, kuras nav piedalījušās līguma slēgšanā, 
tikai ievedot šo reālnastu zemesgrāmatās (1270. p.). Pēc tam saskaņā ar vispārējiem 
noteikumiem šīs nekustamās mantas publiska pārdošana to jau vairs nevar izbeigt2. 

Par reālnastas izpildi kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai nekustamā 
īpašuma īpašnieks atbild ar visu savu mantu. Persona, kurai par labu nodibināta 
reālnasta, var termiņa maksājumus piedzīt arī no parādnieka citām mantiskajām 
vērtībām vai vērst piedziņu pret viņu personiski. Jau viduslaikos attiecībā uz reāl-
nastām mēģināja veidot valdījumam līdzīgas attiecības. Civillikums to ir noteikti 
atzinis, pieļaujot valdīt tādas tiesības, kuras iespējams ilgstoši vai daudzkārtīgi lietot. 
No tā izriet, ka uz reālnastu var attiecināt veselu rindu nosacījumu par valdījumu. 

Reālnastu var uzlikt par labu tiklab kādai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī 
citam nekustamam īpašumam (1263. p.). Reālnasta, kas nodibināta nekustamam īpa
šumam par labu, nav no tā atdalāma un ir atsavināma tikai kopā ar to (1264. p.). Līdzīgi 
kā citu lietu tiesību, arī šajā gadījumā atļauts uz laiku pārvest reālnastas izlietošanu, pie 
tam neatsavinot kalpojošo lietu3. Kādai personai par labu nodibinātu reālnastu šī per
sona var atdot citam, ja reālnasta līdz ar to nekļūst lielāka vai grūtāka (1265. p.). 

Uz citu personu nevar pārvest publisko reālnastu, jo tā nav privāttiesiskas apgro
zības objekts4. 

Vairāki kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieki solidāri atbild tiesīgai personai 
par reālnastu, tā ka viņa var no katra no tiem prasīt visas nastas izpildījumu. Ja 
kalpojošo nekustamo īpašumu sadala, tad reālnasta joprojām attiecas uz visām tā 
daļām, ja vien tiesīgā persona pati nav noteikti piekritusi nekustamā īpašuma un uz 
to gulošās reālnastas sadalīšanai (1266. p.). 

Reālnastas nedalāmībai ir gan aktīvs, gan pasīvs raksturs, tādēļ to nevar iegūt vai 
zaudēt daļēji. Sadalot nekustamo īpašumu, reālnasta visā tās apjomā gulstas uz katru 
no īpašuma dalām5. No šī principa izriet, ka tādā gadījumā, ja īpašumu kādu laiku 
izmanto tikai viens no līdzīpašniekiem, reālnasta šajā laika periodā automātiski 
pārtraucas uz visiem pārējiem īpašniekiem. Minētais princips gan netraucē kopīpaš
niekiem vienoties par īpašu reālnastas pildīšanas kārtību. Iepriekš teiktais attiecas uz 
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tādu gadījumu, kad īpašums sadalīts bez reālnastas kreditora piekrišanas. Ja apgrū
tinātais īpašums sadalīts ar tās personas piekrišanu, kurai ir tiesības saņemt izpil
dījumu, pamatojoties uz reālnastu, tad šāda piekrišana un sadalīšana jāuzskata arī par 
iepriekšējo reālnastu izbeigšanos1. Ar tiesībām apveltītajai personai, ja zemes gabals 
sadalīts bez viņas piekrišanas, ir tiesības pieprasīt reālnastas izpildījumu no jebkura 
daļas īpašnieka2. Lai personu, kura iegūst ar reālnastu apgrūtinātas nekustamas 
mantas dalu, atzītu par brīvu no šīs nastas, noteikumam par šo atbrīvošanu ir jābūt 
izteiktam īpašā šim nolūkam sastādītā aktā. Nepietiek ar to vien, ka pirkuma līgumā 
nav tieši norādīts, ka reālnastu uzliek arī pircējam3. 

Kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai- atbrīvoties no atbildības par reālnastu, 
atstājot nekustamo īpašumu (1267. p.). Šis noteikums nav attiecināms uz nekustamas 
mantas, kas apgrūtināta ar reālnastu, atsavināšanu. Tādēļ arī trešajai personai pārdotās 
nekustamās mantas bijušā īpašnieka parādus var piedzīt no viņa paša4. 

Par reālnastas parādiem atbild nekustamais īpašums, un tādēļ katram tā jaunajam 
īpašniekam jānomaksā šie sava priekšgājēja parādi, bet ne ilgākā laika posmā kā trīs 
gadi pirms tā pārejas (1268. p.). Kas pārņēmis savā varā bezsaimnieka nekustamo 
mantu, ar šo pārņemšanu vien pārņem arī reālnastu kopā ar sava priekšgājēja parā
diem. Terminēto saistību piedzīšana var tikt vērsta arī uz citiem parādnieka mantis
kajiem objektiem, taču, ņemot vērā, ka par reālnastām atbild nekustamais īpašums, 
apgrūtinātā īpašuma īpašnieks var atbrīvoties no jebkuriem prasījumiem, pametot 
pašu īpašumu5. Šādā gadījumā īpašuma pārņēmējam nav arī tiesību piedzīt no 
iepriekšējā īpašnieka neizpildītās reālnastas regresa kārtībā. Tiesības piedzīt šīs sum
mas regresa kārtībā jaunajam īpašniekam ir visos citos gadījumos. Noteikums, ka 
par reālnastas parādiem atbild nekustamais īpašums un tādēļ katram tā jaunam īpaš
niekam jānomaksā šie sava priekšgājēja parādi (1268. p.), attiecas ne tikai uz brīvu 
pārdošanu, bet arī uz pārdošanu izsolē (2088. p.)6. 

Reālnastas iegūšana. Reālnastas nodibina ar likumu, līgumu vai testamentu. Ja 
reālnasta nodibināta ar līgumu vai ar testamentu, tad tā iegūst spēku attiecībā pret 
trešam personām tikai tad, kad to ieraksta zemesgrāmatās uz kalpojošo nekustamo 
īpašumu (1270. p.). 

Reālnasta, kas nodibināta, pamatojoties uz likumu, ir spēkā neatkarīgi no tās 
ierakstīšanas zemesgrāmatā. Reālnasta pirmsākumā attīstījusies vai nu ar likuma 
rīkojumu, vai ar ieradumu. Šādu reālnastu pastāvēšanai attiecībā pret trešajām perso
nām saskaņā ar loti senu praksi nebija jābūt ierakstītām zemesgrāmatā. 
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Pilnīgi pretēja situācija ir ar līgumiskā vai testamentārā ceļā nodibinātu reāl
nastu1. Reālnastu nodibināšana ar privātlīgumu vai testamentu, vai citu vienpusīgu 
privātu rīkojumu gan bija pieļauta, taču šādas reālnastas bija spēkā pret trešajām 
personām tikai tad, ja tās bija ierakstītas zemesgrāmatā. Tā kā šajā gadījumā reālnasta 
stājas spēkā pret trešajām personām ar ierakstu zemesgrāmatā, bet pret kontrahentu 
un tiesību pārņēmējiem - ar reālnastas nodibināšanas brīdi, prasība var būt vērsta 
gan uz reālnastas nostiprināšanu zemesgrāmatās, gan ari uz tās izpildi2. Pienākumi, 
kurus uzliek reālnastas, kas nav nodibinātas ar likumu, šaubu gadījumā iztulkojami 
šaurākā nozīmē par labu saistītajam. Reālnastas nodibina nevis saistību tiesības vai 
parādus, bet gan vienīgi liettiesiskas tiesības, kas gulstas uz nekustamo īpašumu kā 
tādu, uzliekot izpildīšanas pienākumu tikai apgrūtinātā nekustamā īpašuma katrrei-
zējam īpašniekam kā tādam, pamatojoties uz norādīto reālnastu, kas apgrūtina nekus
tamo īpašumu3. 

Attiecīgā gruntsgabala nodošanā tālāk var ietilpt kādas jaunas reālnastas nodi
bināšana. Tas ir sevišķi svarīgi attiecībā uz līdzšinējo ķīlas kreditoru piekrišanu. Lai 
no jauna nodibinātajai reālnastai būtu spēks arī attiecībā pret šiem ķīlas turētājiem, 
piemēram, konkursa gadījumā saskaņā ar 1317. pantu viņiem ir jādod sava pie
krišana, lai reālnasta būtu spēkā4. 

Reālnastas valdījumu iegūst ar divpusīgu darbību, t. i., ar to saistītais pilda reāl
nastu un tās baudītājs reālnastu pieņem. Valdījuma nodošanai pietiek jau ar vienkāršu 
iespēju to netraucēti izlietot, pat ja lietošana nebūtu notikusi, tomēr tikai tādā gadī
jumā, ja ir notikusi formāla ievešana valdījumā. Valdījuma derivativas (atvasinātas) 
iegūšanas gadījumā pietiek ar izlietošanas iespējamības došanu bez formālas ieve
šanas, pietiek, ja tiesība kaut vienreiz tiek izlietota. 

Ja kalpojošās lietas īpašnieks atsakās izpildīt atsevišķu pienākumu, tad atteik
šanās uzskatāma par vienkāršu valdījuma traucējumu. Šajā gadījumā valdījuma aiz
sardzība sakrīt ar izpildījuma prasību. īpašuma aizsardzība ir aizsardzība pret tre
šajām personām, nevis pret kalpojošās lietas īpašnieku (reālnastas situācijā nav 
iespējams veidot traucējumu no trešo personu puses, bet tikai no saistīto puses). Runa 
var būt tikai par tiem gadījumiem, kad reālnasta visumā tiek atzīta, bet ir liegta 
atsevišķa pienākuma izpildīšana. 

Ja kalpojošās lietas īpašnieks liedzas atzīt reālnastu visumā, tad tas uzskatāms kā 
reālnastas valdījuma atņemšana. Civillikums pretstatā romiešu tiesību teorijai, atzīs
tot vācu un kanonisko tiesību uzskatus, pieņem, ka arī kāda trešā persona, sagrābjot 
reālnastas tiesību, var izstumt reālnastas baudītāju no valdījuma (924. p.). Šādā gadī
jumā tomēr faktiski īsta valdījuma zaudējumu var pieņemt par notikušu tikai tādā 
gadījumā, ja kalpojošās lietas īpašnieks sakarā ar to, ka trešā persona ir sagrābusi 
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valdījumu, pārtrauc izpildījumu. Tāpat arī valdījums zūd tikai ar saistītā, nevis ar 
trešās personas darbību vai bezdarbību. Reālnastas baudītājs var prasīt reālnastas 
aizsardzību tiesas ceļā, līdz pretinieks, ceļot pats savu prasību, nav pierādījis, ka 
reālnasta nepastāv. 

Reālnastas izbeigšanās. Reālnasta izbeidzas, ja vienai personai sakrīt tiesības 
un pienākums, respektīvi, ja ar reālnastu apgrūtināta lieta nonāk tās personas īpa
šumā, kam par labu nodibināta reālnasta (1271. p.), ar līgumu, reālnastas izlietotajā 
vienpusēju gribas izteikumu (1272. p.), kalpojošās lietas bojāeju (1273. p.). Reāl
nastas terminmaksājumi izbeidzas ar noilgumu desmit gadu laikā (1274. p.). 

Sakrituma gadījumā, ja tomēr reālnasta vēlāk iestājas citam ieguvējam, viņam 
nav pienākuma maksāt iepriekšējā reālnastas subjekta neizpildīto apjomu par labu ar 
tiesībām apveltītajai personai1. 

Sakritumam izbeidzoties, reālnasta vairs neatjaunojas, ja vien nav tieši norunāts 
pretējais (1271. p.). Lai uzskatītu reālnastu par izbeigtu, nav nepieciešams dzēst 
ieviesto reālnastu, piemēram, ar līgumu, atteikšanos utt. Pat pārejošs tiesības un 
pienākuma sakritums vienā personā izbeidz līdzšinējo nastu. 

Reālnastas var izbeigt ar līgumu un ar reālnastas izlietotajā pēdējās gribas rīko
jumu vai kādu citu viņa vienpusēju gribas izteikumu (1272. p.). Reālnasta, kura, 
neraugoties uz tās izbeigšanos, nav dzēsta zemesgrāmatās, neietver sevī kādu tā
lāku saistību, tādēļ, ja tomēr dots kāds izpildījums, tad līdzšinējais saistītais var to 
atprasīt kā nepamatoti saņemtu. Nav nepieciešams, lai persona, kam par labu no
teikta reālnasta, pieņemtu atteikšanos no tās2. Ja ar likumu, līgumu vai vienpusēju 
gribas izteikumu vienu reālnastu graudā vai klaušās atvieto ar kādu citu vai pārvērš 
naudā, tad jāpieņem, ka agrākā nasta izbeigusies un tās vietā radusies jauna 
(1276. p.). 

Reālnasta nevar izbeigties ar klusu atteikšanos, kas pieļaujama ķīlas tiesību gadī
jumā (1313. p.). Apgrūtinātas nekustamas mantas atsavināšana nebūt neizraisa reāl
nastas izbeigšanos. Pat pārdodot mantu publiskā izsolē, reālnasta neizbeidzas, bet 
gan pāriet uz ieguvēju arī tad, ja viņš lietu nav noteikti pārņēmis (2088. p.). 

Ar kalpojošā nekustama īpašuma bojāeju pati no sevis izbeidzas arī reālnasta 
(1273. p.), pie tam jābūt nekustamās mantas patiesai bojāejai, ne tikai tās vieliskajai 
samazināšanai. Tā, piemēram, ja tikai nodeg ēkas, kas ir nekustamā īpašuma dala, 
vai ja jūra to pa daļai appludina u. tml., tad reālnasta neizbeidzas3. 

Ar noilgumu izbeidzas tiesība uz termina maksājumiem vai pienākumiem, ja tie 
nav pieprasīti desmit gadu laikā (1274. p.). Uz pašu reālnastu, ja tā ierakstīta zemes
grāmatās, noilgums neattiecas (1275. p.). 

Reālnastas veidi. Reālnastas ir vai nu publiskas, vai privātas (1277. p.). Saskaņā ar 
Civillikuma noteikumiem publiskās reālnastas pakļautas tādiem pašiem noteikumiem 
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kā privātās, izņemot dažas atšķirības. VLK bija uzsvērts, ka publiskās reālnastas 
pāriet uz jebkuru ieguvēju, kuram jāmaksā arī visi iepriekšējie parādi. Respektīvi, uz 
publiskajām reālnastām neattiecas princips, ka pēc sakrituma vairs nav jāmaksā 
iepriekš nesaņemtie parādi. Pie publiskajām nastām piederēja, piemēram, ar impe
ratora pavēli nodibinātās reālnastas par labu luterāņu mācītājiem un baznīcas kal
potājiem (tā saucamās - regulativas)'. 

Nekustamas mantas nodoklis ir reālnasta. Kā norādījis Senāts kādā spriedumā, reālnastas raksturīga 
pazīme ir tā, ka reālnasta pretēji personīgiem nodokļiem un nodevām apgrūtina nekustamu mantu kā 
tādu katrā tās daļā un ir piedzenama vienigi no tās vērtības neatkarīgi no tā, kā īpašumā nekustamā 
manta atrodas. Tādējādi nekādi nav iespējams, ka reālnasta gultos uz personu (fizisku vai juridisku) kā 
tāda, tas ir, neatkarīgi no tā, vai šai personai pieder kāda nekustama manta2. Kādā citā spriedumā Senāts 
savukārt atzinis, ka "nodokļu maksājumi zīmējas uz publiskām juridiskām attiecībām, kādas nevar grozīt 
ar privātiem civiltiesiskiem līgumiem, un tās nav tāpēc apspriežamas pēc civiltiesībām"-1. No šī viedokļa 
arī nekustamā īpašuma nodokli diez vai būtu pamats uzskatīt par privātticsisku institūtu, un tātad rodas 
šaubas, vai ir pamats to atzīt par reālnastas paveidu. Izskaidrojums var būt tieši nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas pienākuma publiskās reālnastas raksturs. 

Reālnastas izpilde. Reālnastas piespiedu aizsardzību var realizēt tiesas ceļā 
divējādi - vai nu kā prasību par tiesības atzīšanu visumā, vai kā prasību par atsevišķu 
izpildījumu. 

Reālnastas piespiedu izpildījuma prasību par tiesības atzīšanu visumā var saistīt 
ar prasību par izpildījumiem, kuriem termini jau iestājušies. Šai prasībai ir preju-
diciālas prasības raksturs, un tā savās sekās attiecas ne tikai uz tieši iesūdzēto mantas 
valdītāju, bet arī uz viņa pēcnācējiem. Kanoniskās tiesības un pandektu tiesību prakse 
ļauj to attiecināt arī uz trešo personu, kura izlietojusi savā labā nenodotos labumus, 
lai gan, ņemot vērā izpildījuma rašanos, nevarētu runāt par to, ka trešā persona 
izlietojusi šo izpildījumu sev par labu. 

Reālnastas piespiedu izpildījuma prasību var celt gan pret to, kas iesūdzēšanas 
laikā ir apgrūtinātās mantas valdītājs, gan arī pret valdījuma pārņēmējiem. Pret 
patstāvīgi izlietotu, kā ari pret tikai mutiski uzturēto reālnastas prasījumu lietas 
līdzšinējais valdījums var uzstāties ar prejudiciālu prasījumu, lai pierādītu savu brī
vību no šīs saistības. 
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Ķīlas tiesība ir tada tiesība uz svešu lietu, uz kuru pamatojoties šī lieta nodrošina 
kreditoram vina prasījumu tādā kārtā, ka viņš var no tās dabūt šā prasījuma samaksu 
(1278. p.). 

Ķīlas tiesība ir tiesība uz svešu lietu. īpašuma tiesības uz lietu ir vienai per
sonai — ķīlas devējam, ķīlas tiesības ir citai personai — ķīlas ņēmējam. Ķīlas tiesības 
dod iespēju zināmos apstākļos gūt saistības izpildījumu no ieķīlātā priekšmeta vērtī
bas. Šīs tiesības iespējams realizēt, tikai pārdodot ieķīlāto priekšmetu. 

Ķīlas tiesības nodibināšanas pamatprincipi ir ķīlas tiesības brīvprātigurns, caur
redzamība (atpazīstamība) un ķīlas tiesības apjoma konkrētība. Ķīlas tiesību brīv-
prātīgums nozīmē, ka tikai ar ķīlas priekšmeta īpašnieka gribu var nodibināt ķīlu. Šā 
principa izņēmumi ir gadījumi, kad ķīlas tiesība var rasties neatkarīgi no parādnieka 
gribas (1308. p.). Ķīlas tiesības caurredzamība (atpazīstamība) nozīmē, ka ikkatra 
no jauna nodibināma ķīlas tiesība kļūst konstatējama apkārtējiem. To panāk, mani
festējot pašu ķīlas nodošanas aktu vai arī ieviešot publisku reģistrācijas sistēmu. 
Pretstats šim principam ir t. s. nemanāmā hipotēka, kas Latvijas tiesībās pašreiz 
nepastāv. Ķīlas tiesību apjoma konkrētība nozīmē, ka gan ieķīlātajai lietai, gan arī 
prasījumam, ko ķīla nodrošina, jābūt skaidri aprakstītiem. To panāk, precīzi aprakstot 
ar ķīlu nodrošināto prasījumu līgumā par ķīlu vai arī norādot tās summas lielumu, 
līdz kurai nodrošinājums sniedzas. Pretstats šim principam ir ķīlas tiesības nodibi
nāšana uz visu parādnieka mantu (ģenerālhipotēka), kā ari tādu prasījumu nodroši
nāšana, kas var rasties nākotnē, ja parādnieks nav skaidri izteicis savu nodomu 
nodrošināt šos prasījumus ar ķīlu. 

Ķīlas tiesības veidi ir rokas ķīla, lietošanas ķīla un hipotēka. īpašs ķīlas tiesības 
paveids ir t. s. reģistra ķīla jeb komercķīla, ko dēvē arī par kustamu lietu hipotēku 
vai par bezvaldījuma ķīlu. 

Rokas ķīla ir tāds ķīlas veids, kad ķīlas devējs nodod ķīlas priekšmetu ķīlas 
ņēmēja valdījumā (respektīvi, turējumā). Rokas ķīlas priekšmets var būt kustamas 
lietas. 

Sarežģījumi rodas, ieķīlājot lietu kopības rokas ķīlas veidā (1301. p.). 
Lietošanas ķīla ir tāds ķīlas veids, kas paredz ķīlas ņēmēja tiesības lietot ķīlas 

priekšmetu. Pie tam mantiskais labums, ko ķīlas ņēmējs guvis no šādas lietas 
izmantošanas, kalpo ar ķīlu nodrošinātās saistības dzēšanai vai procentu dzēšanai. 
Lietošanas ķīlas priekšmets var būt gan kustama, gan nekustama augļu nesēja lieta, 



tas ir, lieta, kura spēj dot ienākumu. Ievāktos augļus un ieņēmumus ķīlas ņēmējs 
nedrīkst paturēt savā labā, bet tie viņam ir jāpārdod un ieņēmums no tiem jāieskaita 
sava prasījuma, vispirms procentu un pēc tam kapitāla samaksai, pie tam ieskaitāmi 
arī tie augli un ienākumi, kurus viņš būtu varējis ievākt, bet aiz nolaidības nav 
ievācis. 

Hipotēka ir ķīlas veids, kad ķīlas priekšmets paliek ķīlas devēja valdījumā. Sa
skaņā ar Civillikuma noteikumiem hipotēka pieļaujama tikai attiecībā uz nekustamu 
īpašumu, ierakstot ķīlas tiesības zemesgrāmatā, kā arī attiecībā uz kuģiem. Plašākā 
nozīmē hipotekāro ķīlu var attiecināt uz jebkuru gadījumu, kad ieķīlātais priekšmets, 
tajā skaitā arī kustama lieta paliek ķīlas devēja valdījumā. Šādā gadījumā, lai nodro
šinātu ķīlas tiesību kā reālā kredīta funkcijas, trešajām personām nepieciešams no
drošināt iespēju uzzināt, vai kustamā lieta, kas atrodas pie ķīlas devēja, ir ieķīlāta. 
Šādu iespēju var nodrošināt ar ķīlu reģistru. 

Fiduciārā ķīla (fiducia - uzticēšanās). Civillikums neparedz fiduciāro ieķīlājumu, proti, nododot 
ķīlas priekšmetu ķīlas ņēmējam īpašumā uz laiku līdz saistības izpildei. Kādā strīdā, kurā Tiesu palāta 
atzinusi pārspēkā neesošu šādu pirkuma līgumu kā noslēgtu infraudem creditorum (par ļaunu kredito
riem), Senāts novērtējis šādu secinājumu kā nepamatotu, norādot, ka "Tiesu palāta nav ievērojusi, ka ir 
daudz tā saucamo fiduciāro darījumu, kurus kontrahenti slēdz uz savstarpējas uzticības pamata tādā 
formā, kura dod kontrahentam vairāk tiesību, nekā to vajadzētu, ievērojot līguma saimniecisko mērķi. 
Tādiem darījumiem (..) varētu pieskaitīt arī mantu ieķīlāšanu pārdošanas veidā aizņēmuma devējam ar 
nosacījumu atdot to aizņēmējam (pārdevējam), kad tas parādu nomaksā noteiktā termiņā. Visi tamlīdzīgi 
darījumi, ja tie tikai tieši nerunā pretim likumam un neuzstāda neatļautus mērķus, jāuzskata par spēkā 
esošiem jau lādē] vien, ka viss tas. kas nav aizliegts, skaitās par atļautu, un, ja atļauto mērķi iespējams 
sasniegt dažādiem līdzekļiem, tad viena vai otra līdzekļa izvēle atkarājas no darījuma dalībniekiem (..). 
Šajā gadījumā lieta grozās ap ieķīlāšanu fidūcijas veidā (..). kādu ieķīlāšanu likums neaizliedz."1 

Reģistra ķīla jeb komerekila, ko dēvē arī par kustamu lietu hipotēku, ir kustamu 
lietu ieķīlāšana, nenododot tās valdījumā (kustamu lietu hipotēka). To paredz citi 
likumi. 

Civillikumā atcelta likumiskā ģenerālhipotēka un speciālhipotēka: hvpotheca legaiis ģenerālis, 
hvpotheca Iegūlis specialis. Šie ķīlas veidi VLK bija aizgūti no romiešu tiesībām. Tā, piemēram. 
hvpotheca legaiis ģenerālis pastāvēja valsts kasei - par jebkuriem prasījumiem, nepilngadīgajiem - uz 
visu aizbildņa mantu par prasījumiem, kas rodas sakarā ar aizbildnību, bērniem - attiecībā uz tēva 
mantu par prasījumiem par mātes atstālo mantojumu uti. Hvpotheca legaiis specialis pastāvēja iznomā
tājam attiecībā uz iznomāto mantu (dažos specifiski noteiktos gadījumos), naudas aizdevējam-attiecībā 
uz māju, kuras atjaunošanai aizdota nauda, uti. Hvpotheca legaiis palika nezināma apkārtējiem, ciktāl 
viņiem nebija zināmi nosacījumi, kuru dēl šī ķīlas tiesība radusies. Tāpēc tā apdraudēja nākamo ķīlas 
ņēmēju intereses, jo. nezinot par apstākļiem, kuru dēl varēja rasties hvpotheca legaiis (daudzo likumā 
paredzēto gadījumu dēl to droši vien grūti bija paredzēt ne vien kreditoriem, bet arī pašam parādniekam), 
viņi nekad nevarēja būt droši par to, ka viņiem ķīlā nodotās lielas liesām varēs izmantot kā nodroši
nājumu. Hvpotheca legaiis specialis nav tik bīstama kā hvpotheca legaiis ģenerālis. Lielākoties tā 
aizstāja attiecīgu punktu līgumā, kas konkrētajām līgumattiecībām (nomas, aizdevuma līgumam) bija 
tipiski, bet konkrētā aizdevēja paviršības dēl nebija paredzētas. Tāpēc, pirmkārt, par hvpotheca legaiis 
specialis vienmēr bija lietas kursā pats parādnieks. Noklusējot par šādu ķīlas tiesību, viņš pieļāva viltu 
(dolus). Otrkārt, hvpotheca legaiis specialis, kaut arī tā nepamatojās uz līgumu par ķīlu, attiecās uz 
konkrētu lietu, tātad neapdraudēja parādnieka pārējās mantas ieķīlājumu. Hypotheca legaiis ģenerālis 

! Senāta civilā kasācijas departamenta 1935. gada spriedumi//Ticslieiu ministrijas vēstneša pielikums. -
1936. - Spriedums nr. 52. - 40. lpp. 



turpretim atstāja postošu ietekmi uz romiešu reālā kredīta sistēmu kopumā1. Var runāt par zināmu 
hypotheca legalis modifikāciju likumā (1308. p.) paredzētajā gadījumā, kad zemesgrāmatās ieraksta 
atzīmes uz aizbildņu un vecāku nekustamu īpašumu to prasījumu nodrošināšanai, kādi var rasties, 
pārvaldot aizbilstamo personu mantu. Taču pirmām kārtām šis gadījums, kas romiešu tiesībās bija 
paredzēts kā viens no hvpotheca legalis ģenerālis veidiem, Civillikumā ievērojami konkretizēts: to 
reģistrē zemesgrāmatā par konkrētu summu, līdz kādai nodrošinājums sniedzas, uz bāriņtiesas lēmu
ma pamata. Tendence nodibināt likumiskās ķīlas tiesības, kā arī tās paplašināt, attiecinot nevis uz 
konkrētu lielu, bet uz visu parādnieka mantu, pastāv vienmēr. Kaut kas līdzīgs šo tagad atcelto ķīlas 
veidu renesansei bija konstatējams laikmetā, kad pastāvēja iespēja ieķīlāt, nenododot ķīlas priekšmetu 
ķīlas ņēmēja valdījumā, ko paredzēja tagad atceltais likums par bankām. Tā lietošana praksē parāda 
visas tās negatīvās sekas, uz kurām norāda romiešu tiesību vēsturnieki, - apkārtējiem nezināmu ķīlas 
tiesību pastāvēšana, vienu un to pašu lietu atkārtota ieķīlāšana, ķīlas ņēmēju interešu kolīzija, mēģinot 
pirmajiem sagrābt ieķīlāto lietu, lai nodrošinātu saistības izpildi. Latvijas pēdējo gadu prakse ir spilgts 
apliecinājums tam, ka lietu kopību ieķīlāšana, ja to dara lielos apjomos, padara ķīlu kā nodrošinājumu 
neefektīvu. Gandrīz vai katras par maksātnespējīgu atzītās bankas praksē bija šādi nodrošināti kredīti, 
pie tam nevienā gadījumā uzņēmuma, tajā skaitā pašas bankas ieķīlāšana, "kā tā stāv", nedeva kredito
ram vēlamo nodrošinājumu. Daļēji šādi sarežģījumi rodas tādēļ, ka Civillikumā ietverts ne visai veik
smīgs divu savstarpēji nesavienojamu principu konglomerāts, jo prasība par ķīlas ņēmēja valdījumu 
pār ķīlas priekšmetu kā rokas ķīlas konstitutīvu pazīmi nav savienojama ar iespēju ieķīlāt hipotēkas, 
tātad "rokas ķīlas" formā objektus, uz kuriem valdījums ir neiespējams principā, t. i., lielu kopības, 
ciktāl tie nav vienīgi kustamu ķermenisku lielu kopums. Šo pretrunu bija iespējams atrisināt divējādi -
vai nu izslēdzot no Civillikuma normas par lietu kopību ieķīlāšanu, vai arī ieviešot ķīlu reģistru. 

Piemērs nr. 1. 1994. gada maijā S1A "Vildoga" un Rīgas pilsētas valde noslēdza nomaksas pirkuma 
līgumu, pamatojoties uz kuru S1A "Vildoga" nopirka ēkas (noliktavas, cehus) ar visu nekustamo un 
kustamo īpašumu. Saskaņā ar šo līgumu SIA "Vildoga" iegūst īpašuma tiesības nekavējoties pēc 
pirkuma līguma noslēgšanas. Pirkuma cenu - Ls 1,06 miljoni apņēmās samaksāt līdz 1999. gada jūni
jam. Kā atlīdzību par kredītu pārdevējs ieturēja no SIA "Vildoga" 1 % no nenomaksātās summas. 
Līgumā bija paredzēti arī noteikumi, kuriem pastāvot līgums tiek lauzts un īpašuma tiesības pāriet 
atpakaļ Rīgas pašvaldībai. Viens no tiem - pircējs nedrīkst pirms galīgās samaksas objektu ieķīlāt vai 
atsavināt bez saskaņošanas ar pārdevēju rakstiskā formā. Izrādījās, ka 1993. gada beigās, saņemot no 
Bankas Baltija vienu miljonu dolāru kredītu, tika noslēgts ķīlas līgums, kurā teikts: "Banka pieņem 
ķīlas tiesības uz SIA "Vildoga", "kā tas stāv", uzskatot par ieķīlātu visu, kas alrodas uzņēmumā šī 
līguma noslēgšanas brīdī, kā arī to, kas ķīlas devējam vajadzīgs, atrodas viņa lietošanā vai krājumā 
atbilstoši bilancei uz 1993. gada I. oktobri, kā ari to, ko SIA "Vildoga" šī līguma darbības laikā 
iegādājusies un [kas] ir, kā ari būs viņas īpašums." Dalu no SIA "Vildoga" mantas tā ieguldījusi jaunā 
uzņēmējsabiedrībā - SIA "Vildoga Lubāna". Līgumsaistību neizpildes dēļ vairāki kreditori pret SIA 
"Vildoga" iesniedza prasības par parādu piedziņu, un liesa piesprieda no SIA "Vildoga" par labu 
kreditoriem noteiktu naudas summu. Taču SIA "Vildoga" kontā nebija atbilstošas naudas summas. Kad 
tiesu izpildītāji ieradās SIA "Vildoga", lai uzliktu arestu tās īpašumam, firmas prezidents paziņoja, ka 
tas nav iespējams, jo visa manta vēl pirms pirkuma līguma noslēgšanas ar Rīgas pilsētas valdi ir ieķīlāta 
Bankai Baltija2. 

Kilas tiesībai radniecīga ir aizturējuma tiesība3 un ķīlāšanas tiesība. Aizturējuma tiesība, uz kuru 
pamatojoties tā persona, kuras rokās atrodas lieta, var lo neizdot tik ilgi, kamēr nav nolīdzināts kāds 
viņas pašas prasījums (1734.. 1740. p.), pieder zemes gabala iznomātājam - uz zemes gabala ražoju
miem un uz tajā esošo nomnieka kustamu mantu, un šo aizturējuma tiesību var izlielot, kamēr nav 
nolīdzināta nomas maksa, kā ari izpildīti visi tie prasījumi, kādi radušies pret nomnieku uz nomas 
līguma pamata. Aizturējuma tiesība pieder namīpašniekam, kas izīrē ēku vai telpu. Aizturējuma tiesību 

1 Барон Ю. Система Римского гражданского права. Книга III. Вещные права. - С.-Петербург. 
1908 . -С . 143. 

2
 Dienas Bizness. - 1995. - 4. okt.; 1995. - 29. dec. 

3
 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. -Том I. - С. 573. 



var izlietot tikai tad, kad aizturētājs ieguvis lietu savā valdījumā tiesīgā kārtā un kad vina prasījums 
atrodas sakarā ar aizturamo lietu. Aizturējuma tiesībai ir zināma līdzība ar rokas ķīlu. Literatūrā aizrā
dīts, ka dažkārt praksē sajauc aizturēšanas tiesības ar ķīlas tiesībām1. Vēsturiski arī rokas kila attīstī
jusies tieši sakarā ar nomas un īres attiecībām. Tomēr pastāv būtiska atšķirība. Aizturējuma tiesības 
gadījumā tās izmantotājam ir tikai tiesības aizturēt lietu līdz saistības izpildei, taču likums neparedz 
viņa tiesības pārdot aizturēto lietu, lai nodrošinātu sava prasījuma izpildi. Aizturējuma tiesības attīstī
jušās tirdzniecībā kopš 16. gadsimta2. Tās paredzētas arī vairākos speciālos likumos par labu pārva
dātājam, ekspeditoram u. iml. Šīs normas korespondē ar 1066. p. paredzētajiem īpašuma prasības apro
bežojumiem. Kā galvenā atšķirība norādīts lietticsisko pazīmju trūkums - aizturējuma tiesības principā 
darbojas tikai par labu konkrētai personai. Tomēr, tā kā tās darbojas ne tikai pret aizturētāja kontra
hentiem, bet arī pret aizturēto lietu īpašniekiem, tad zināma līdzība ar ķīlas tiesību pastāv. Attiecībā pret 
aizturēto lietu īpašniekiem aizturējuma tiesība iegūst lietticsisku, t. i., ķīlas tiesisku raksturu, pie tam 
darbojas pretēji ķīlas tiesību principiem - kā "klusa" ķīlas tiesība3. Ari angļu tiesībās (Common Law) 
ķīlāšanu (lien) dažkārt raksturo kā ķīlas tiesību paveidu līdzās rokas ķīlai (pledge), ķermenisku un 
bezķermenisku lietu kopību bezvaldījuma ķīlai (charge) un hipotēkai (mortgage)4. Atšķirībā no pledge 
(arī pawn), ko angļu autori atvasina no romiešu vadium* un kas ir saistīta ar preču nodošanu ķīlas 
ņēmēja glabāšanā (deposit, bailment), lien ir vienkārši tiesības aizturēt īpašumu, kas pieder citai personai 
līdz kādas saistības izpildei6. Atšķirībā no mortgage un charge, kas rada apgrūtinājumu (incumbrance) 
uz īpašumu un ko var nodibināt gan uz visu mantu, gan arī uz atsevišķu mantas dalu vai arī uz noteiktu 
mantas veidu, un kas var būt gan fiksēta, gan ari peldoša (floating)1, lien attiecas uz konkrētām ķerme
niskām lietām. Kā norādījis Senāts kādā spriedumā, likumiskā aizturēšanas tiesība gan ir saistīta ar 
ķīlas tiesībām tādā nozīmē, ka aizstāj tā saucamās klusās ķīlas tiesības, kas pastāvējušas līdz 1889. 
gadam. Taču Senāts šajā pašā spriedumā arī paskaidrojis atšķirību starp šiem diviem institūtiem, proti, 
aizturēšanas tiesībām nav liettiesisks, bet tikai saistību raksturs. Tāpēc saskaņā ar VLK 3382. pantu 
(Civillikuma 1735. pants - ./. R.) "aizturētājs var aizturējuma tiesību izlietot tikai tad, ja prasījumam 
pienācis termiņš. Tātad izīrētājam ir tiesība aizturēt īrnieka mantu tikai tad, ja viņa īres prasījumam jau 
pienācis termiņš. Kamēr īrnieks nav vēl palicis parādā īres naudu, viņš nemaz nav ierobežots savā rīcībā 
ar dzīvoklī ievesto mantu (sk. VLK 1404. panta 3. teikumu - atbilst 1736. panta pēdējam teikumam -
./. /?.), piemēram, atsavinot to vai ieķīlājot to trešai personai." s 

Zināma līdzība ar ķīlas tiesību ir arī ķīlāšanas tiesībai, tas ir, zemes gabala īpašnieka tiesībai aizturēt 
mājdzīvniekus vai zagli (1741 .— 1752. p.). Ķīlāšanas mērķis ir vai nu nodrošināt nodarīto zaudējumu 
atlīdzību, vai tiesību aizskārumu pierādījumus. Ķīlātājam ir tiesība paturēt pie sevis apķīlāto mantu tik 
ilgi, kamēr apķīlātais to nav izpircis, atlīdzinot apķīlātajam nodarītos zaudējumus. Ja apķīlātais nav 
zināms un neierodas pēc paziņojuma, tad noķīlāto priekšmetu pārdod izsolē. No ieņemtās summas 
samaksā atlīdzību par ķīlātāja zaudējumiem un izdevumiem, bet atlikumu atdod apķīlātajam, ja viņš 
ierodas sešu mēnešu laikā. Ķīlāšanas tiesība atšķiras no ķīlas tiesības ar to, ka tā nodibinās, nevis 
pamatojoties uz tiesisku aktu - darījumu, bet sakarā ar apķīlāto lietu īpašnieka prettiesisku darbību 
(dzīvnieku ķīlāšanas gadījumā to īpašnieka prettiesiskā darbība izpaužas kā nepienācīga uzraudzība). 

Ķīlas tiesības rašanās priekšnoteikumi ir, pirmkārt, ķīlas tiesību nodibinošais 
akts, otrkārt, ar ķīlu nodrošinātais prasījums. Ķīlas tiesību nodibina ar darījumu 
(līgumu, testamentu) vai liesas spriedumu. Ieķīlāt lietu drīkst persona, kurai tiesības 
rīkoties ar lietu, parasti - lietas īpašnieks. 

1 Loebers A. Tirdzniecības tiesību pārskats. - R., 1926. - 185. lpp. 
3 Turpat. 
3 Turpat. 
4 Bradgate R. Commercial Law. Second edition. - London, Dublin, Edinburgh, 1995. - p. 400. 
5 Ibid. - p . 415. 
6 Ibid. - p. 421. 
7 Ibid. - p. 430 
* Senāta civilā kasācijas departamenta 1935. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēslneša pielikums. -

1936. - Spriedums nr. 21 . - 16. lpp. 



Ķīlas tiesību var nodibināt tikai ar ķīlas devēja attiecīgu brīvu gribas izpausmi. 
Ar šo pazīmi ķīlas tiesība atšķiras no citiem ārēji līdzīgiem gadījumiem, kad kāda 
persona aiztur otram piederošu lietu kaut kāda prasījuma nodrošināšanai. Ieķīlāšanu, 
tāpat kā jebkuru rīcību ar lietu, var veikt ari ar vietnieka (pilnvarnieka) palīdzību. 
Juridisko personu mantu var ieķīlāt to statūtos noteiktajā kārtībā. Valsts, tajā skaitā 
valsts uzņēmumu mantu var ieķīlāt likumā noteiktajā kārtībā, ja ir saņemtas nepie
ciešamās atļaujas. Ķīlas līgums, ko noslēgusi persona, kurai nav tiesību rīkoties ar 
ķīlas priekšmetu, nav spēkā, un kreditors nevar realizēt savu ķīlas tiesību uz šādu 
priekšmetu. Ķīlas devējam, kurš noslēdz ķīlas līgumu, nav obligāti jābūt parādniekam 
saistībā, kuru ķīlas tiesība nodrošina. Ķīlas ņēmējs ir kreditors nodrošinātajā prasī
jumā. Nav nepieciešams, lai ķīlas tiesību ieguvējam būtu spēja iegūt ieķīlāto lietu 
īpašumā1. 

Ķīlas tiesības pastāvēšanas fakts neatņem ķīlas devēja īpašuma tiesības uz ieķī
lāto lietu. Ķīlas devējs arī pēc lietas ieķīlāšanas var brīvi rīkoties ar lietu, to pārdodot, 
dāvinot, ieķīlājot otro, trešo reizi utt., kaut arī lietas vērtība un līdz ar to tās atsavi
nāšanas iespējas ķīlas tiesības rezultātā samazinās. Tomēr šie noteikumi nav piemē
rojami rokas ķīlas gadījumā. 

Ķīlas tiesība Civillikumā ievietota lietu tiesību sadaļā un apskatīta kā lietu tiesību 
paveids. Ķīlas kā lietu tiesības daba izpaužas tādējādi, ka nodrošinājums seko lietai, 
nevis personai. Tā, piemēram, ieķīlāto lietu pārdodot, ķīlas tiesība neizbeidzas. To
mēr jāņem vērā, ka ķīlas tiesības izpausme ievērojami atšķiras no citām lietu tiesī
bām, tādām kā servitūti, izpirkuma tiesība utt., pie tam ķīlas tiesība nodrošina prasī
jumu un kā saistību nodrošinošs instruments pieminēts (vai norādīts) arī Civillikuma 
saistību tiesību sadaļā (1691. p.). 

Tiesību zinātnē jautājums par to, vai ķīlas tiesība ir lietu tiesība vai saistību tiesību institūts, 
joprojām uzskatāms par strīdus priekšmetu. Ideja par ķīlas tiesību liettiesisko raksturu attīstījusies 
romiešu tiesībās. Ideja, ka ķīlas tiesība nav nekas cits kā vien saistību tiesību pastiprināšanas veids, 
radusies stipri vēlāk. Sevišķi populāra tā kļuvusi pagājušajā gadsimtā. Šis strīds atspoguļots ari vietējā 
literatūrā2. Atšķirībā no Civillikuma, kas atspoguļo uzskatu par ķīlas tiesības liettiesisko dabu, pastāv 
tiesību avoti, kuros ķīlas tiesības ievietotas saistību tiesību daļā. Pie tādiem pieder gan 1993. gadā spēku 
zaudējušais Latvijas Civilkodekss, gan arī Krievijas Federācijas Civilkodekss, kas pieņemts 1994. gada 
21. oktobrī (1. dala) un 1995. gada 22. decembrī (2. dala). 

Līdztekus ķīlas ņēmēja tiesībām pārdot ķīlas priekšmetu var pastāvēt arī citas 
tiesības - valdījums (pareizāk - turējums) un lietojums. Taču tās nav raksturīgas 
visiem ieķīlāšanas veidiem. 

Ķīlas tiesības atšķiras no pārējām tiesībām uz svešu lietu ar vairākām pazīmēm. 
Pirmkārt, ķīlas tiesībām ir blakus tiesību raksturs, otrkārt, ķīlas tiesību izpausme var 
izbeigt īpašuma kā tāda pastāvēšanu, treškārt, ķīlas tiesību priekšmets var būt arī 
abstraktas tiesības, tajā skaitā arī parāda prasības3. 

1 Erdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 4. Obliga
tionsrecht. - Riga: Kymmel's Verlag, 1894. - S. 355. 

2 E b e n d a . - S . 319 und 323. 
3 Ebenda. - Band 2. Sachenrecht. - Riga: Kymmel's Verlag, 1891. - S. 318, 319, 321. 



Blakus tiesību raksturs izpaužas tādējādi, ka ķīlas tiesības eksistē kā prasījuma 
nodrošināšanas veids un to pastāvēšana atkarīga no prasījuma pastāvēšanas. (Colla-
teral, t. i., otršķirīgs, piederīgs - viens no ķīlas tiesības apzīmējumiem angļu 
tiesībās.) 

Ķīlas tiesība ir saistību nodrošināšanas veids, tāpēc ķīlas pastāvēšanas nepie
ciešams nosacījums ir ar ķīlu nodrošinātā saistība jeb prasījums. 

Ar ķīlu nodrošinātajam prasījumam jāpastāv jau ķīlas tiesības nodibināšanās 
brīdī. Nav iespējama ķīlas tiesības nodibināšana prasījumam, kas vēl nepastāv, kā ari 
tad, ja prasījums nav spēkā, piemēram, ja tas ir pretrunā ar likumu. Ķīlas devējs, ja 
viņš ķīlu pat jau nodevis kreditoram, pārliecinājies, ka prasījums, kuru nodrošina 
ķīla, nav spēkā, var prasīt ķīlas priekšmetu atpakaļ. 

Vienīgi hipotēku var nodibināt kā nodrošinājumu arī prasījumiem, kas var rasties 
nākotnē no parādniekam atklāta kredīta (kredīthipotēka). Pie tam, ierakstot šo hipo
tēku zemesgrāmatās, jānorāda atklājamā kredīta augstākā summa, kuras apmērā 
kredīthipotēkai arī pieder pirmtiesība no tā laika, kad tā ierakstīta zemesgrāmatās 
(1281. p.). Kredīthipotēka neatšķiras no parastās hipotēkas. Kredīthipotēkas nostipri
nāšanas gadījumā zemesgrāmatā norāda nodrošinātā prasījuma būtību un augstāko 
apmēru, līdz kuram prasījums var rasties. Šāds ieraksts nedod atbildi uz jautājumu 
par to, vai prasījums tiešām radies un kādā apmērā1. 

Ja ķīlu nodibina uz prasījumiem, kas var rasties nākotnē (1281. pants), tad tomēr 
tā ir saistoša ķīlas devējam, tikai iestājoties nākotnē paredzamajam prasījumam. Lai 
nodibinātu ķīlas tiesību uz prasījumiem, kas var rasties nākotnē, ir nepieciešams, lai 
ķīlas nodibināšanas brīdī pastāvētu vismaz tā tiesiskā attiecība, uz kuru pamatojoties 
nākotnē var rasties prasījums. Ķīlas tiesība tādā gadījumā nodrošina nevis pašu 
tiesisko attiecību, bet gan prasījumu, kas izveidojies, pamatojoties uz šo attiecību, 
piemēram, nomas maksas prasījumu nomas līgumā, prasījumu par zaudējuma atlīdzi
nāšanu uzņēmuma līguma neizpildes gadījumā utt.2 Ķīlas tiesība, kas nodibināta, lai 
nodrošinātu nākamo prasījumu, stājas spēkā tikai ar prasījuma izcelšanās brīdi\ 

Nav vajadzīgs, lai ķīlas tiesību nodrošināšanas prasījums būtu naudas prasījums, 
lai tam būtu pienācis termiņš un lai par to varētu celt prasību (1282. p.). Taču ķīlas 
tiesība kā blakus tiesība sava spēka ziņā atkarīga no prasījuma spēka. Ja prasījums ir 
aprobežots, tad arī ķīlas tiesības prasība var būt tikai aprobežota (1283. p.). 

Attiecībā uz saistībām, kuras nevar realizēt piespiedu kārtā, jeb t. s. naturālajām saistībām (obliga-
tiones naturales), piemēram, sakarā ar noilguma iestāšanos, var nodibināt ķīlas tiesību, bet to arī nevar 
realizēt piespiedu kārtā. Literatūrā atspoguļoti pretēji viedokli par šādu ķīlas tiesību pastāvēšanu. Pēc 
viena uzskata, tā ir īsta ķīlas tiesība, jo dod ķīlas turētājam noteiktu saistību apmierinājumam, vietu 
kreditoru rindā konkursa un kolīzijas gadījumos'1. Taču saskaņā ar citu viedokli, ja iestājies prasības 
noilgums attiecībā uz prasījumu, kas nodrošināts ar ķīlu. tad saskaņā ar 1309. pantu ķīlas tiesības 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 549. 
2
 Там же. - С. 548. 

3
 Konrādi F., Valters А. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R.. 

1935. - 1337. p. piezīmes komentārs. 
4 Turpat. - R.. 1935. - 1339. p. komentārs. 



izbeidzas arī sakarā ar prasības noilguma iestāšanos'. Arī jaunākajā literatūrā ķīlas tiesību spēks saistīts 
ar noilguma termiņu2. Saskaņā ar šo uzskatu ķīlas tiesības arī nevarētu nodibināt, lai nodrošinātu 
prasījumu, kam jau iestājies noilgums. Tomēr šāds secinājums ir pretrunā ar likuma norādījumu, ka nav 
vajadzīgs, lai par nodrošināto prasījumu varētu celt prasību (1282. р.). 

Ja ar ķīlas tiesību nodrošināts terminēts prasījums, tā stājas gan tūlīt spēkā, bet, 
kamēr nav pienācis noteiktais termiņš, kreditors nevar meklēt nolīdzinājumu no 
ieķīlātās lietas (1289. р.). 

Ja ar ķīlas tiesību nodrošināts nosacīts prasījums, tā nav spēkā nosacījuma svār
stības laikā. Bet, tiklīdz nosacījums iestājies, ķīlas tiesība uzskatāma par radušos jau 
tās nodibināšanas laikā. Ja tomēr nosacījums ir tāds, ka to nevar izpildīt bez parād
nieka gribas, tad ķīlas tiesība stājas spēkā tikai no tā laika, kad nosacījums iestājies. 
Ja nosacījums vai termiņš noteikts nevis prasījumam, bet pašai ķīlas tiesībai, tad tā 
stājas spēkā tikai no tā laika, kad nosacījums vai termiņš iestājies (1289. р.). 

Ja nav noteikti norunāts pretējais, ķīlas tiesība nodrošina ne vien galveno prasī
jumu, bet arī ar to saistītos blakus prasījumus (1290. р.). Pie prasījumiem, kas saistīti 
ar galveno prasījumu, pieskaitāmas arī soda naudas un tiesas izdevumi, tomēr pie 
tiem nav pieskaitāmi izdevumi, kas saistīti ar ieķīlātās lietas uzturēšanu, kura ir 
patstāvīga prasījuma priekšmets, jo neizriet no prasījuma, kas nodrošināts ar ķīlu3. 

Blakus tiesību raksturs izpaužas arī kā pirmtiesību noteikšana vairāku ķīlas ņē
mēju starpā, kas atkarīga no ķīlas tiesības, respektīvi, nodrošinātā prasījuma rašanās 
brīža. Hipotēku pirmtiesību nosaka pēc to ierakstīšanas laika zemesgrāmatās. Pēc 
tādas pašas pirmtiesības nolīdzināmi arī ar galveno prasījumu saistītie blakus prasī
jumi, tomēr procenti samaksājami tikai par trim iepriekšējiem gadiem pirms nekus
tamā īpašuma pārdošanas izsolē. Procentu prasījumus par agrākiem gadiem nolīdzina 
tāpat kā personisko kreditoru parādu prasījumus (1290. р.). Piespiest atzīt trešo 
personu norunas par prioritāti var tikai tad, ja viņi tam piekrīt. Pat ja attiecīgas 
prioritātes piešķiršanu ievestu zemesgrāmatās kopā ar saistību, kurai par labu vai par 
sliktu prioritāte piešķirta, tā neskartu trešo kreditoru tiesības, ja viņi nav piekrituši 
šādai norunai par prioritāti. Katrs kreditors, kaut arī otrās un trešās ķīlas turētājs, var 
izlietot faktiskas un pilnas ķīlas tiesības uz lietu, līdz ar to arī visas ķīlas kreditora 
tiesības. Pat ja ar prioritāti valdošajam ķīlas kreditoram par labu noteikti norunāta 
visu sekojošo ieķīlājumu spēkā neesamība (tā saucamā nullitātes klauzula), tad 
šim aizliegumam ir tikai līgumiska atsavināšanas aizlieguma pazīme. Izdevumos, 
ko tiesības ieturēt ķīlas ņēmējam, ietilpst arī tie, kuri saistīti ar ķīlu nodrošinātā 
parāda piedziņu4. Blakus prasījumiem, tāpat kā galvenajiem, jāatbilst likumam 
(1291. р.). 

1
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Ar ieķīlātās lielas vērtību atbild arī par nepieciešamajiem izdevumiem, kas kredi
toram bijuši tās uzturēšanai un glabāšanai. Par derīgiem izdevumiem ar ieķīlātās 
lietas vērtību atbild tikai tad, ja tie taisīti ar ķīlas devēja piekrišanu. Par greznuma 
izdevumiem, kā arī par tādiem derīgiem izdevumiem, kas taisīti pretēji noteiktai ķīlas 
devēja gribai, kreditors nevar prasīt atlīdzību; bet viņš drīkst tos noņemt, ja vien to 
var izdarīt, ieķīlātai lietai nekaitējot (1292. р.). Trešā persona, kura valda ieķīlāto 
lietu un kurai bijuši izdevumi sakarā ar lietas uzturēšanu, nevar izmantot aizturējuma 
tiesību pret ķīlas ņēmēju gadījumā, ja viņš izprasa no šīs personas lietu, lai to pārdotu, 
jo ķīlas kreditors nepieprasa lietu, lai paturētu to valdījumā, bet gan lai pārdodot 
apmierinātu prasījumu1. 

Ieķīlātā lieta gan atbild par nepieciešamajiem izdevumiem, kādi kreditoram bijuši 
tās uzturēšanai, tomēr šie izdevumi nav uzskatāmi par blakus prasījumiem, kas saistīti 
ar galveno prasījumu (1290. pants). Ķīlas ņēmēja izdevumu jautājums apspriežams 
pēc vispārējiem noteikumiem par izdevumu atlīdzināšanu (865. pants). Saskaņā ar 
866. pantu nepieciešamie izdevumi ir atlīdzināmi katrā ziņā ikvienam, kas tos taisījis, 
izņemot tikai personu, kas lietu dabūjusi noziedzīgā ceļā. Šī tiesība tādēļ pieder ari 
ķīlas ņēmējam, bet no izdevumiem izrietošiem prasījumiem nav nekā kopīga ar 
procentiem. To tiesiskais pamats ir patstāvīgs un dibināts uz vispārīgiem notei
kumiem par svešai lietai taisītiem izdevumiem. Personiska prasība var būt aizsargāta 
ar aizturēšanas tiesību, ja ķīla ir bijusi kreditora turējumā un pie tam pastāv pārējie 
aizturēšanas tiesības priekšnoteikumi2. 

Noteikumus par ķīlas atbildības apmēru, nodibinot ķīlas tiesību, var brīvi grozīt. 
Ķīlas atbildību var attiecināt arī tikai uz kādu prasījuma dalu (1293. р.). 

Ja ar ķīlu nodrošinātais prasījums izbeidzas vai vēlāk zaudē spēku, tad līdz ar to 
izbeidzas arī ķīlas tiesība un ieķīlātā lieta nododama atpakaļ ķīlas devējam. 

Ja prasījums pēc likuma nevar pastāvēt, tad arī tā nodrošināšanai nodibinātā ķīlas 
tiesība nav spēkā un ķīlas devējs, ja viņš ķīlu jau būtu nodevis kreditoram, var to 
prasīt atpakaļ (1284. р.). 

Ķīlas ņēmējam jāievēro parādnieka intereses, un viņam nav tiesības realizēt ķīlas 
tiesību, ja to neprasa tieša vajadzība (1289. p. 3. d.). Ķīlas ņēmējs kā svešas lietas 
valdītājs atbild par to gan vieglas neuzmanības, gan arī trešo personu darbību dē|, tas 
ir, pat neatkarīgi no savas vainas. Ķīlas ņēmējam rodas tiesības realizēt ķīlas tiesības 
tikai pēc tam, kad noskaidrotos, ka nodrošināmais parāds nebūtu segts ar vienas pašas 
ieķīlātās lietas pārdošanu3. 

Ķīlas tiesības nedalāmība nozīmē, ka ķīlas tiesība paliek spēkā tik ilgi, kamēr 
pilnīgi apmierināts kreditors, kuram tādēļ ar ķīlu jāatbild pēc daļas samaksas arī par 
vēl nesamaksāto parāda dalu (1286. р.). Respektīvi, ķīlas tiesība aptver visu nekus
tamo īpašumu, kas apgrūtināts ar ķīlu. Tāpēc ķīlas tiesība paliek spēkā attiecībā uz 
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visniecīgāko vēl neapmierinātā prasījuma dalu. Ķīlas tiesības nedalāmības princips 
aizgūts no romiešu tiesībām. Ķīlas ņēmējam nav pienākuma atdot ķīlu atpakaļ, iekams 
viņš nav pilnīgi apmierināts visos prasījumos, kuri ar to nodrošināti. Tāpēc, kā arī 
ņemot vērā, ka rokas ķīlas tiesības nodibināšanas mērķis ir nodibināt vienīgi ķīlas 
ņēmēja prasījumu, citi parādnieka kreditori nevar, vēršot piedziņu uz ieķīlāto mantu, 
piespiest ķīlas ņēmēju, kamēr pastāv viņa ķīlas tiesība, izdot ieķīlāto mantu un tātad 
nevar panākt tās pārdošanu pret ķīlas ņēmēja gribu. Šādu secinājumu izdarījis Senāts 
konkrētā tiesas spriedumā1. Literatūrā izteikts viedoklis, ka ķīlas nedalāmības prin
cipu var grozīt ar pušu vienošanos2. Ja kreditors pēc nāves atstāj vairākus manti
niekus, tad katrs no tiem var izlietot mantojuma atstājēja nodibināto ķīlas tiesību 
pilnā apmērā, bet prasīt samaksu no parādnieka var tikai par savu mantojuma daļu 
(1288. p.). Sakarā ar ķīlas tiesību nedalāmību tās sadalīšana mantinieku starpā iespē
jama ne citādi, kā tikai piespriežot ķīlas priekšmetu un prasījumu vienai personai, 
kurai ir pienākums izmaksāt pārējām personām viņām pienākošos dalu3. Nedalāmība 
attiecas tikai uz pašu ķīlu, nevis uz nodrošināto prasījumu. 

Vienu un to pašu prasījumu var nodrošināt, ieķīlājot vairākas lietas. Ja prasījums 
nodrošināts ar ķīlas tiesību uz vairākām lietām un nolīdzināts tikai pa daļai, tad 
kreditors patur ķīlas tiesību uz visām ieķīlātām lietām, tāpēc ka ar katru no tām var 
atbildēt par viņa prasījumu (1287. p.). Tā, piemēram, ja, pārdodot vienu ieķīlāto 
īpašumu, iegūtās summas nepietiek, lai segtu prasījumu pilnā apmērā, ķīlas tiesības 
paliek spēkā attiecībā uz visiem pārējiem īpašumiem4. 

Ķīlas tiesība nodrošina visu prasījumu, tajā skaitā arī ar galveno prasījumu sais
tītos blakus prasījumus. Taču puses var arī vienoties, ka ķīla nodrošina prasījumu 
tikai kādā daļā. Procentu maksājumus nekustamā īpašuma ķīla nodrošina tikai par 
pēdējiem trim gadiem pirms ķīlas priekšmeta pārdošanas izsolē. 

Parasti ķīlas tiesība ir saistīta ar to prasījumu, kura nodrošināšanai ķīlas tiesības 
nodibinātas, taču likums paredz, ka ķīlas turētājs var realizēt ķīlas tiesību pret to pašu 
parādnieku ari sakarā ar citu prasījumu pret viņu, kaut arī sākotnēji ķīlas tiesība 
radusies kā nodrošinājums kādai citai saistībai. 

Ar vienām un tām pašām ķīlas tiesībām vienā un tajā pašā laikā var nodrošināt 
arī vairākus prasījumus. Tādā gadījumā, pārdodot ķīlas priekšmetu, ieņemtā nauda 
samērīgi sadalāma starp visiem nodrošinātajiem prasījumiem. Savu lietu var ieķīlāt 
arī par svešu saistību (1306. p. 2. d.). Ķīlas nodibināšanai par labu citas personas 
uzņemtai saistībai ir liettiesiska galvojuma raksturs, t. i., tāds galvojums, kas apro
bežojas tikai ar ieķīlātās mantas apjomu un nav savienots ar ķīlas devēja personisko 
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atbildību par citas personas parādu. Ķīlas atbildības apjomu šajā gadījumā nosaka 
ieraksts zemesgrāmatā1. 

Ķīlas ņēmējam ir tiesības uz ieķīlātā priekšmeta vērtību, ko nevar realizēt citādi, kā 
vien atsavinot pašu ieķīlāto lietu, respektīvi, izbeidzot ķīlas devēja īpašuma tiesības. 
Tas, ka ķīlas tiesības īstenošana var izbeigt īpašuma pastāvēšanu, tomēr nenozīmē, ka 
ķīlas turētājam ir pienākums pirmām kārtām vērst piedziņu uz ķīlas priekšmeta vērtību. 

Ķīlas tiesības priekšmets var būt jebkura lieta, kuru nav aizliegts atsavināt, - gan 
ķermeniska, gan bezkermeniska lieta, gan atsevišķas lietas, gan lietu kopības. 

Bezķermeniskas lietas lielāko tiesu pieskaitāmas pie kustamām lietām un kā tādas 
var būt tikai rokas ķīlas priekšmets. Tāpēc viena no galvenajām problēmām ir šo 
lietu nodošana ķīlas ņēmēja valdījumā, kā to nosaka likums. Pirmskara tiesu prakse 
atzinusi drošības naudu par rokas ķīlu, norādot, ka ķīlas devējam pieder prasījuma 
tiesības par noteiktas naudas summas (drošības naudas) atmaksu2. Ja kustamas lietas 
nodotas kā rokas ķīla, ja vien kreditors nav rīkojies launticīgi, tad tās atbild viņam 
visā savā sastāvā, kaut arī tās būtu ieķīlājis tikai viens pats kopīpašnieks bez pārējo 
piekrišanas (1296. p.). 

Ja kopīpašnieks ieķīlā kopējo lietu ar pārējo kopīpašnieku piekrišanu, tad ķīlas 
tiesība attiecas uz visu lietu; bez pārējo piekrišanas viņš drīkst ieķīlāt tikai savu 
kopējās lietas domājamo dalu (1295. p.). Ja kopīpašnieka kopējās lietas domājamā 
dala, to ieķīlājot, vēl nav bijusi noteikta, tad ķīlas tiesība gan attiecas uz visām šīs 
lietas dalām, bet, lietu sadalot, aprobežojas tikai ar viņa dalu (1298. p.). Šis no
teikums, tāpat kā jebkurš izņēmums, ir jātulko ierobežoti, respektīvi, nav pieļaujams 
tā paplašināts tulkojums. Tas nozīmē, ka, šai domājamai daļai apvienojoties vai nu 
mantošanas, vai citādā ceļā, iespējama ķīlas tiesības saglabāšana uz šo daļu. īpašu
mam šādi apvienojoties, ķīlas tiesības saglabāšana uz dalu iespējama tikai tādā gadī
jumā, ja mantojuma atstājēja kreditori vai legatāriji pieprasa mantojamās mantas 
atdalīšanu no mantinieka mantas vai ari savienojamo dalu hipotekārie kreditori panāk 
mierizlīgumu jautājumā par vecākajām ķīlas tiesībām (respektīvi, atsakās no tām). 
Gan viens, gan otrs gadījums ir izņēmums no vispārējā principa par hipotekārās 
atbildības nedalāmību.3 

Ķīlas ņēmēja tiesību uz visu lietu nemaina arī vēlāka lietas reāla sadalīšana starp 
kopīpašniekiem, pretējā gadījumā viņiem būtu piešķirtas ķīlu iznīcinošas tiesības. Ja 
parādnieks ir nodevis ķīlā viņam piederošās nedalītās mantas dalu, tad par ķīlā nodotu 
uzskatāms tas, kas viņam pienāktos, mantu sadalot. Ja kreditors jau agrāk vēlas 
realizēt savu prasījumu, tad viņam piedziņa pagaidām jāvērš uz kopīgās mantas dalu, 

1 Erdmann C. System dcs Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachenrecht. -
Riga: Kymmel's Verlag, 1891. - S. 331; Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний 

Прибалтийских съ продолжением 1912—1914 гг. и с разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. — Том 1. — 

С. 563. 
2
 Senāta civilā kasācijas departamenta 1936. gada 28. oktobra spriedums lietā nr. 434 - Latvija. Senāts. 
Civilais kasācijas departaments. Izvilkumi no Latvijas Senāta civilās kasācijas departamenta sprie
dumiem/Sastādījuši Konrādi F., Valters A. - R., 1936/1937. 
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kura piedziņas brīdī pienākas parādniekam. Šīs daļas varbūtējos pieaugumus kre
ditors vēlāk var pieprasīt papildus1. 

Iespējama arī tādu lietu ieķīlāšana, kuras ieķīlāšanas brīdī patstāvīgi vēl neek
sistēja, jo, ieķīlājot atvietojamas lietas, nav nepieciešams tās izdalīt no pārējās atvie
tojamo lietu masas2. 

Atvietojamu lietu ieķīlāšana ir apgrūtināta tajā zinā, ka šo lietu nodošana saistīta 
ar īpašuma tiesību pāreju tās personas īpašumā, kurai atvietojamas lietas nodotas3. 

Aizliegts ieķīlāt dievnamus un rituāla priekšmetus (1995. gada 7. septembra Reli
ģisko organizāciju likuma 16. p. 4. punkts // Latvijas Vēstnesis. - 1995. - 2 6 . sept. -
nr. ,146). Par ķīlas priekšmetu nevar būt personas dokumenti, uz kuriem attiecas 
speciāls aizliegums (Ministru kabineta "Noteikumu par Latvijas pilsoņu pasēm" nr. 
310 //Latvijas Vēstnesis. - 1995. - nr. 1 6 9 . - 2 5 . pants). 

Ķīlas devēja īpašuma tiesību noskaidrošana attiecībā uz kustamām lietām ķīlas 
ņēmējam ir ārkārtīgi apgrūtināta un dažkārt pat neiespējama. Ķīlas turētājs lielāko
ties nav spējīgs sevi nodrošināt pret iesaistīšanu darījumos ar šķietamiem īpašnie
kiem. Ķīlas ņēmēja maldības gadījumos jautājumā par ieķīlātās lietas piederību 
personai, kurai to īpašnieks tikai uzticējis, vainot par šādu maldību var drīzāk uz
ticētās lietas īpašnieku nekā ņēmēju. īpašniekam bija pienākums atturēties no lietas 
nodošanas neuzticamai personai, tādēļ īpašniekam, nevis ķīlas ņēmējam jānes ne
labvēlīgās sekas, kas rodas šādas maldības rezultātā. Ar šo izskaidrojams arī no 
Vācijas pārņemtais nosacījums "Hand muss Hand wahren", kas ietverts CL 
1065. pantā. Ķīlas ņēmēja launticīgums ne vienmēr izpaužas tādējādi, ka viņš ir 
zinājis, ka ķīlas devējs nav ieķīlātās lietas īpašnieks. Ķīlas ņēmēja launticīgums 
izpaužas tādā gadījumā, ja viņš ir pārliecināts, ka ķīlas devējam nebija tiesības 
nodot viņam valdījumā ieķīlāto priekšmetu vai ka otrai personai, kā norādīts 
910. pantā, nav vairāk tiesību valdīt lietu kā viņam. Šādas lielākas jeb labākas 
tiesības iztrūkst ne tikai tādā gadījumā, kad īpašnieks pats ir ķīlas devējs, bet arī 
tādā gadījumā, kad ieķīlātās lietas īpašnieks ir devis savu piekrišanu lietas ieķī
lāšanai. Ja pie tam ķīlas ņēmējs bijis informēts, ka ķīlas devējs nav ieķīlātās lietas 
īpašnieks, taču tajā pašā laikā viņam bijis pamats uzskatīt, ka īpašnieks ir devis 
piekrišanu lietas ieķīlāšanai, tad ķīlas ņēmējam nevar pārmest labticīguma trū
kumu, tomēr visi šie apstākli jāpierāda viņam4. 

Nodibināt ķīlas tiesību uz nekustamas lietas dalu vai uz vienam kopīpašniekam 
piederošas daļas dalu nav pieļaujams (1297. р.). Ķīlas tiesības nodibināšana uz ne-

1 Konradi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma 111 daļas skaidrojumi. - R., 
1 9 3 5 . - 1359. p. komentārs. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1929. gada 26. janvāra spriedums lietā nr. 38 - Latvija. Senāts. 
Civilais kasācijas departaments. Izvilkumi no Latvijas Senāta civilās kasācijas departamenta sprie
dumiem/Sastādījuši Konradi F., Valters A. - R.: Tieslietu ministrijas izdevums, 1938. - 216. lpp. 

3 Senāta civilā kasācijas departamenta 1929. gada 7. februāra spriedums lietā nr. 2 5 4 - Latvija. Senāts. 
Civilais kasācijas departaments. Izvilkumi no Latvijas Senāta civilās kasācijas departamenta spriedu
miem/Sastādījuši Konradi F., Valters А. - R.: Tieslietu ministrijas izdevums, 1930. - 6. sēj. - 17. lpp. 
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kustamas lietas noteiktu dalu būtu pretrunā ar hipotekārās ķīlas tiesību atbildības 
nedalāmību1. Ķīlas tiesība, kas apgrūtina nevis visu nekustamo īpašumu, bet tikai tā 
domājamo dalu, attiecināma uz citām dalām, tām pievienojoties domājamai daļai, ja 
vien uz šīm dalām neattiecas citas ķīlas tiesības, kuras ir vecākas, un to kreditori nav 
devuši atļauju vēlākām ķīlas tiesībām uz nekustamā īpašuma dalu; tāpat arī, ja dalu 
apvienošanas gadījumā mantojuma ceļā nav izprasīta piekrišana mantojuma atstājēja 
un mantinieka mantas atdalīšanai. 

Likums ne tikai aizliedz ķīlas tiesības turpināšanu uz domājamo dalu nekustamajā 
īpašumā, bet arī šādas tiesības saglabāšanu iepriekšējā apjomā, ja ieķīlātā nekustamā 
lieta tiek pievienota citam nekustamam īpašumam, lai veidotu vienu veselu. Tādējādi 
viena īpašuma pievienošana otram ir iespējama tikai tad, ja uz kādu no tiem nav 
apgrūtinājums, ķīlas tiesība. 

Likums paredz iespēju ieķīlāt kopīpašnieka domājamo dalu. Ja kopīpašnieka 
domājamā dala no kopējas lietas, to ieķīlājot, vēl nav bijusi noteikta, tad ķīlas tiesība 
gan attiecas uz visām šās lietas dalām, bet, lietu sadalot, aprobežojas tikai ar vina 
dalu (1298. p.). 

Lietas īpašniekam nevar būt ķīlas tiesības uz savu lietu. Ja kreditors viņam ieķī
lāto lietu iegūst par īpašumu, tad tiesības, ko viņš ieguvis ar savu agrāko ķīlas tiesību 
attiecībā pret pārējiem ķīlas kreditoriem, paliek spēkā (1300. p.). Respektīvi, ķīlas 
tiesība izbeidzas, ja ķīlas turētājs un ķīlas devējs ir viena persona. Šis noteikums 
būtībā paredz nevis ķīlas tiesību uz ķīlas turētāja paša lietu, bet tikai iespēju saglabāt 
apmierināšanas kārtību jaunam prasījumam, kas rodas tālākā lietas atsavināšanas 
gaitā. 

No romiešu tiesībām aizgūtais princips, ka nav pieļaujamas ķīlas tiesības uz savu lietu, aptver 
gadījumus, kad ieķīlātās lietas pirkuma gadījumā, ko izdara vecāko ķīlas tiesību subjekts, patiesībā nav 
notikusi vina prasījuma apmierināšana. Ja minētais ķīlas turētājs, kurš nopircis lielu, to atkal pārdod 
tālāk, šis prasījums iegūst spēku no jauna nesamaksātās pirkuma cenas veidā. Tad, kaut ari ne materiāli, 
bet formāli, rodas jauna pretenzija, iepriekšējais kreditors ir tiesīgs saglabāt savu veco ķīlas turētāja 
kārtu, respektīvi, prioritāti. Turklāt savas ķīlas tiesības viņš var izlietot tikai attiecībā uz trešo ķīlas 
turētāju, nevis attiecībā pret pašu lietu, ari ne cesijas veidā par labu trešajām personām, kas izdarīta tajā 
laikā, kad lieta atradusies viņa īpašumā. Izņēmums ir spēkā tikai attiecībā uz citiem kreditoriem. Tādēļ 
iebildums par coņfusio (ķīlas tiesības izbeigšanās sakarā ar kreditora un parādnieka saplūšanu vienā 
personā), kuru var izdarīt parādnieks, bet ne trešās personas kreditori pret cesionāru sakarā ar dzēsto 
prasījumu, arī šajos gadījumos ir pilnīgi iespējams, ja vien tas attiecas uz tādu laiku, kad iepriekšējais 
vai jaunais prasījums vēl atjaunoties nevarēja2. 

Coņfusio neizbeidz ķīlas tiesības šādos gadījumos - pirmkārt, ja sākotnējais ķīlas turētājs, nezinot 
par savām ķīlas tiesībām, ieguvis ķīlas priekšmetu īpašumā, otrkārt, ja viņš pieņem ieķīlāto lietu 
maksājuma vietā vai arī nopērk to no īpašnieka, lai šādā ceļā iegūtu prasījuma apmierinājumu, treškārt, 
ja ieķīlātās lietas īpašnieks samaksā parādu sākotnējam ķīlas ņēmējam, kurš pieprasa ķīlas izdošanu, un 
tā vietā iegūst cesijas veidā gan pašu prasījumu, gan ari ķīlas tiesības. Visbeidzot, šeit var pieminēt arī 
tādu gadījumu, kad kāds nopērk ieķīlātu lielu ar domu, ka no samaksātās cenas gūs apmierinājumu 
sākotnējais ķīlas turētājs, un tiešām apmierina ķīlas turētāju. Šajos gadījumos ķīlas tiesība nenodrošina 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-
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kreditoram, kas ieguvis ķīlas priekšmetu, nekādu drošību viņa prasībai, taču pasargā viņu no zaudē
jumiem, atstumjot tādā veidā vēlāko ķīlas turētāju pretenzijas. Vēlākais ķīlas turētājs spiests apmie
rināties tikai ar ius oferendi (Civillikums šo tiesību neparedz), t. i., piedāvāt izpirkt ķīlas priekšmetu, 
samaksājot vecākā ķīlas turētāja prasījumu. Formālais paņēmiens, ar kuru romiešu juristi šādu izņē
mumu pamatoja, bija apgalvojums, ka ķīlas ņēmējs var iesniegt prasību par apmierinājuma gūšanu no 
ķīlas priekšmeta, ja nav saņēmis apmierinājumu, bet confusiō nav šāds apmierinājums. Šāds slēdziens 
neiztur loģisku kritiku, jo nav patiess pieņēmums, ka ķīlas tiesības un no tām izrietošā prasība vienmēr 
turpina pastāvēt līdz ķīlas ņēmēja prasījuma apmierināšanai. Tomēr šāds secinājums par tāda izņēmuma 
nepieciešamību izriet no taisnīguma principiem.1 Ieķīlātā nekustamā īpašuma īpašnieks, kas iegūst 
attiecīgo saistību, tādējādi savā personā savieno uz sava vārda izdoto saistību un nekustamo īpašumu, 
kas ieķīlāts, pamatojoties uz šo saistību2. 

Ieķīlāt var ne vien atsevišķas lietas, bet arī to kopības (1301. p.). Ķīlas tiesība uz 
atsevišķu lietu aptver arī tās piederumus un pieaugumus, kā ari augļus, kas nav 
atdalījušies brīdī, kad nav celta prasība, vai radušies pēc ķīlas tiesības nodibināšanas 
(1302. p.). Ķīlas tiesības uz kuģi priekšmets ir kuģis ar tā piederumiem un vedum-
maksu3. 

Ķīlas tiesība uz lietu kopību rada jautājumu, vai šaubu gadījumā par ķīlas tiesību 
uz priekšmetu ir jāuzskata tikai lietu kopība ķīlas tiesības nodibināšanas brīdī vai tās 
vēlāk pārmainītajā sastāvā. Literatūrā par pareizu atzīts pēdējais uzskats4. Šī uzskata 
pareizību apstiprina arī Civillikuma normas 1303. pants. 

Ķīlas tiesība, kuras priekšmets ir lietu kopība, aptver ne vien šās kopības jau 
esošās, bet ari nākamās - gan ķermeniskas, gan ari bezkermeniskas daļas, ja nav 
skaidri redzams, ka ieķīlātāja nodoms bijis ieķīlāt vienīgi šo lietu kopību ieķīlāšanas 
laikā (1303. p.). Atsevišķas kustamas lietas no ieķīlātās lietu kopības, kuras īpašnieks 
atsavinājis, pāriet trešajai personai brīvas no ķīlas tiesībām, un tām piemērojams 
1065. panta noteikums"1. 

Ja ķīlas devējs nodod citai personai ieķīlātās lietas augļus, tad ķīlas tiesība saglabā 
savu spēku attiecībā uz šiem nodotajiem augļiem tikai tādā gadījumā, ja minētajai pār
došanai var piemērot 1065. panta noteikumus, t. i., ja trešā persona, kura ieguvusi no 
ķīlas devēja šos auglus, izrādījusies launticīgais ieguvējs un valdītājs6. Lietas augli tikai 
tad ir pakļauti ķīlas tiesībai, ja tie pastāv prasības celšanas laikā un, atdaloties no gal
venās lietas, ir kļuvuši par ķīlas devēja īpašumu, un nepieder kādam trešajam lietotājam. 

1 Барон Ю. Система Римского гражданского права. Выпуск второй. Книга И. Владения. Книга III. 
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Ja ieķīlātā lieta tiek atbrīvota no kāda tiesiska ierobežojuma un nav īpašas no
runas, ķīlas tiesība paplašinās tikai tādā gadījumā, ja šī atbrīvošanās notikusi, papla
šinoties pašām īpašuma tiesībām, nevis noslēdzot īpašu īpašnieka tiesisku darījumu 
par ķīlas tiesības nodibināšanas laikā pastāvošo aprobežojumu atcelšanu. Tā, pie
mēram, ja īpašnieks ir atguvis lietošanas tiesību, tad uz to neattiecas galvenās lietas 
ķīlas tiesība. Tā aptver ne tikai zemi, bet arī tās būtiskās dalās, uz gruntsgabala celtās 
ēkas (968. pants), kā arī tās pieaugumus un piederumus. Atsevišķas vietas Civilliku
mā var vedināt uz domu, ka ķīlas priekšmets var būt arī zemes būtiskās daļas. Tā, 
piemēram, Civillikuma 993. panta 3. dala paredz, ka uz īpašnieka vārdu kā jauna 
hipotēkas vienība jāieraksta katrs nekustams īpašums, kas nav cita tāda īpašuma 
piederums. Literatūrā pat izteikts viedoklis, ka minētā norma ietver zemes un ēkas 
dalītu īpašumu1. Tomēr uzskatam, ka "jēdziens "hipotēku vienība" ir attiecināms ne 
tikai uz zemi ar visām tās dalām un piederumiem, bet arī uz ēku (būvi), kura atrodas 
uz citam piederošas zemes"2, nevar piekrist, jo tādā gadījumā nāksies, pielietojot šo 
pašu loģiku, izdarīt secinājumu, ka ķīlas tiesības, kas nodibinātas uz neapbūvētu 
zemes gabalu, neattiecas uz ēku, kas uzbūvēta uz tā pēc ķīlas tiesību nodibināšanās. 
Tas izrādītos efektīvs veids, kā ķīlas devējs faktiski gandrīz pilnībā atbrīvotos no 
ķīlas tiesībām, apbūvējot ieķīlāto zemes gabalu vai ļaujot to darīt citai personai. 
Protams, zemes gabala apbūve, kuras rezultātā ievērojami celsies zemes gabala kā 
ķīlas priekšmeta vērtība, ne tikai vēl lielākā mērā nodrošinātu ķīlas ņēmēju, kurš 
pieņēmis kā ķīlas priekšmetu neapbūvētu zemes gabalu, bet pat pieļautu tā paša 
nekustamā ipašuma atkārtotu ieķīlāšanu, ņemot vērā, ka apbūvētais zemes gabals, tā 
vērtībai pieaugot, var kalpot ne tikai par iepriekš nodibināto, bet arī par nākamo 
prasījuma nodrošinājumu ķīlas veidā (sk. piemēru nr. 4 otrajā daļā). Otra šāda Civil
likuma norma, kas var vedināt uz domu, ka ķīlas priekšmets var būt arī zemes bū
tiskās daļas, ir šāda: ja ieķīlā namu vai zemes gabalu, tad ķīlas tiesība pati par sevi 
attiecas arī uz servitūtiem, kas tiem (namam vai zemes gabalam - J. R.) pieder 
(1299. p.). Kaut arī šī panta dispozīcija it kā pieļauj ēkas atsevišķu ieķīlāšanu, jo tajā 
nav tieši norādīts uz zemes gabalu, šī norma acīmredzot tulkojama kontekstā ar 
normām par servitūtiem (1299. p.), proti, ja par labu ēkai tiek nodibināts ēkas Servi
t u t s , tad arī uz to attiecas ķīlas tiesības, ņemot vērā, ka servitūtu iedalījums ēku un 
lauku servitūtos tiek veikts nevis pēc lietas atrašanās vietas, bet gan pēc tā, vai 
valdošais nekustamais īpašums ir ēka vai zeme (sk. 157. Ipp.). 

Nekustamā īpašuma reālās daļas atsavināšanai un tās izdalīšanai no nekustamā 
īpašuma zemesgrāmatās nav nepieciešama hipotekārās ķīlas turētāja piekrišana. At
savināšanas sekas, ja nav šādas piekļūšanas, ir vienīgi tādas, ka atdāvinātā un atdalītā 
reālā dala joprojām paliek apgrūtināta ar ķīlu. Tikai tad, ja hipotekārās ķīlas turētājs 
ir piekritis reālās daļas atsavināšanai un atdalīšanai, atbrīvojot to no hipotekārās 
saistības, tad uz šādi atsavināto reālo dalu vairs neattiecas arī hipotēka. Pie tam 
hipotekārajam ķīlas turētājam sava piekrišana jāizsaka tieši, un to nevar izsecināt no 

1 Grūtups A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Īpašums (927.-1129. p . ) - R . , 1996.-72. Ipp. 
2 Turpat. 



viņa konkludentām darbībām vai klusu ciešanas1. Piemēram, par nepareizu Senāts 
atzinis apgabaltiesas secinājumu, ka zemes gabala atdalīšanas gadījumā veselo (ne
sadalīto) zemes gabalu apgrūtinoša hipotēka varot attiekties uz atdalīto zemes gabalu 
tikai tādā gadījumā, ja tā īpašnieks speciāli dotu piekrišanu hipotēkas apstiprināšanai 
uz atdalāmo zemes gabalu un ja hipotekārs piekristu atdalāmā zemes gabala atbrīvo
šanai no atbildības par šo hipotēku, pretējā gadījumā atdalāmais zemes gabals neesot 
apstiprināms viņa īpašniekam. īstenībā, kā Senāts jau izskaidrojis savā 1929. gada 
spriedumā lietā nr. 136, nekustamas mantas reālās sadalīšanas koroborāciju zemes
grāmatā, proti, vienai reālai daļai atstājot iepriekšējo foliju, bet pārējām atklājot 
jaunas, nekavē tas apstāklis, ka vienam no iepriekšējiem kopīpašniekiem piederējusi 
domājamā dala un visa nekustamā manta būtu apgrūtināta ar hipotēkām, liettiesiskām 
vai kādām citām tiesībām vai atzīmēm, ja nekustama manta ir dalāma vairākās patstā
vīgās nekustamās mantās, tas ir, atsevišķās reālās dalās. Visi pastāvošie apgrūti
nājumi ari turpmāk ip.so iure turpina apgrūtināt in solidum (kopumā uz visu lietu kā 
vienotu veselu) visas jaunās patstāvīgās nekustamās mantas (tagadējās reālās dalās) 
pilnīgi neatkarīgi no to personu piekrišanas, kurām par labu apgrūtinājumi tika nodi
bināti. Tādēļ zemesgrāmatu nodaļas priekšniekam nebija pamata sūdzētājas lūgumu 
atraidīt tādēļ vien, ka tas nav speciāli izteicis piekrišanu apspriežamās hipotēkas 
"apstiprināšanai" uz atdalāmo māju un ka lūdzēja nav pierādījusi hipotekāra piekri
šanu atdalāmās mājas atbrīvošanai no hipotēkas2. 

Nauda nevar būt ķīlas tiesības priekšmets, jo tā nevar būt atsavināšanas priekš
mets. Nauda var būt nodrošinājuma veids. Nodrošinājuma jēdziens, kurā ietverts ari 
galvojums, ir daudz plašāks nekā ķīlas tiesību jēdziens, un to lieto arī tad, kad kreditoram 
nodod nodrošinājumu vai drošības naudas īpašumu, nevis tikai ķīlas tiesību kā tādu. 

Šajā gadījumā jāšķir naudas summas un naudas vienības. Naudas summas nozīme 
civiltiesiskajā apgrozībā ir divējāda - ar tām var saprast gan prasījumus noteiktas 
naudas summas apmērā, gan noteiktu naudas summu kā fizisku naudas zīmju kopuma 
nodošanu citas personas īpašumā, respektīvi, samaksu. 

Ja runa ir par prasījumu noteiktas naudas summas apmērā, to var ieķīlāt kā 
bezkermenisku lietu, taču šajā gadījumā ieķīlāta tiek nevis nauda, bet prasījums, 
respektīvi, noteiktas personas saistība. 

Ar fizisko naudas vienību samaksu naudas vienības kā patērējama sugas lieta 
pārstāj būt maksātāja īpašums un kļūst maksājuma saņēmēja īpašums. Pie tam šo 
īpašuma tiesību pārejas faktu nevar ietekmēt pušu nodomi, respektīvi, īpašuma tiesī
bas uz maksājuma saņēmēju pāries arī tādā gadījumā, ja nauda viņam tiks nodota "uz 
laiku", kā tas ir aizdevuma gadījumā, ko atspoguļo izteiciens, ka mēs vienmēr aizņe
mamies svešu naudu, bet atdodam savējo. 

Šo pašu apsvērumu dēj naudas kā sugas lietas glabājums pārvēršas par aizdevumu. 
No tā izriet secinājums, ka nauda nevar būt ari ķīlas tiesību priekšmets. Izņēmums 

1 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935. - 324.-325. lpp. - 1372. p. komentārs. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1932. gada spriedumi//Tiesiietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1936. - Spriedums nr. 62. - 66. lpp. 



būs vienīgi tādā gadījumā, ja tiks nodotas naudas vienības kā individuāli noteiktas 
lietas, t. i., atzīmējot naudas zīmju numurus un paredzot pienākumu atdot tieši šīs 
naudas zīmes vai arī nododot tās aizzīmogotā vai citādi aprīkotā iesaiņojumā un 
uzliekot par pienākumu atdot to tādā pašā veidā. Taču ir acīmredzams, ka šādā 
gadījumā naudas zīmes netiek nodotas saņēmējam kā nauda, jo viņam liegta iespēja 
to lietot kā naudu, bet gan kā individuāli noteikts priekšmets. 

Šis gadījums būs ārkārtīgi reti sastopams un netipisks gadījums, kas no civiltie
siskās apgrozības viedokļa ir neracionāls, jo tā pastāvēšanas laikā naudu nevar lietot 
ne tā persona, kura naudu nodod, ne iā, pie kuras nauda atrodas. 

Ķīlas priekšmets var būt arī saistību tiesības. Tomēr tiesības ieķīlājums lielākoties 
ir saistīts ar tiesības apstiprinošā dokumenta nodošanu ķīlas ņēmējam. Bez tam, 
ņemot vērā ķīlas īpašo papildu tiesības raksturu, jo tā vienmēr kalpo kā nodro
šinājums saistībai, tiesību ieķīlājums, it sevišķi, ja tā priekšmets ir līgums, var izpaus
ties arī kā cita līguma sastāvdaļa. 

Piemērs nr. 2. Pieņemsim, ka banka piekritusi pieņemt ķīlā aizņēmēja noslēgto līgumu, piemēram, 
mazumtirdzniecības līgumu, kura priekšmets ir vērtīgas lietas - iekārtas, transportlīdzekli u. tml. Sa
skaņā ar šādu līgumu banka izsniedz mazumtirgotājam ķīlas līguma veidlapu, kuru aizpilda nevis pats 
mazumtirgotājs, bet gan pircējs, kurš piekritis iegādāties kādu no vērtīgajām lietām. Šādā gadījumā 
ķīlas priekšmets būs pircēja saistība, respektīvi, viņa apņemšanās samaksāt noteiktā termiņā par iegādāto 
pirkumu. Pie tam, izpildot šo saistību, pircējs maksā naudu tieši bankā. Maksājuma izdarīšana vienlaikus 
ir pircēja saistības izpildīšana pret pārdevēju un pārdevēja saistības izpildīšana pret banku, jo aizņēmējs 
šajā līgumā ir pārdevējs. Kā nodrošinājums pārdevēja aizņēmuma saistībai kalpo pirkuma līgums, kurā 
galvenā persona, protams, ir pircējs, jo, ņemot vērā, ka nopirktā lietā jau nodota viņam īpašumā, šā 
līguma izpilde atkarīga vairs tikai no pircēja, t. i., no tā, cik regulāri un kārtīgi viņš pārskaitīs naudu 
bankā. Tā. piemēram, ja traktors maksā 20 000 latu skaidrā naudā un noslēgts šāda veida līgums, kas 
nodrošināts ar ķīlu, uzliekot par pienākumu samaksāt 1000 latu mēnesī 24 mēnešu laikā (pirkuma cena 
un bankas procenti), tad ķīlas līgums nodrošina saistību, kas izpildāma divu gadu laikā no līguma 
noslēgšanas brīža. Šāda saistības izpilde nav pretrunā ar Civillikuma noteikumu par tiesību ieķīlāšanu, 
jo, ieķīlājot prasījumu, šādu ķīlas tiesību var izbeigt, gan pārdodot ķīlas priekšmetu, respektīvi, cedējot 
to citai personai (1336. p.), gan dzēšot ieķīlāto prasījumu - izpildot to par labu ķīlas ņēmējam (1338. p.). 
Ķīlas ņēmējam tad ir jānorēķinās ar parādnieku - ieķīlātāju, bet, tā kā mūsu apskatītajā gadījumā 
prasījumu summas ir absolūti vienādas, t. i., traktora pircēja samaksātā summa, kuru tas pārskaitījis 
bankai 24 mēnešu laikā, pilnībā atbilst pirkuma summai kopā ar procentiem sakarā ar atlikto maksājumu, 
tad, izpildot, t. i., dzēšot ieķīlāto prasījumu tieši bankai, pircējs ir vienlaikus norēķinājies arī ar pārde
vēju. Savukārt pārdevējs tajā pašā laikā ir pilnībā dzēsis savu aizdevumu bankai. Banka var cedēl savu 
prasījumu, piemēram, citai bankai. Protams, ieķīlāšanas priekšmets var būt ne tikai pirkuma, bet arī 
jebkurš cits līgums. Tā, piemēram, banka var izsniegt kredītu personai, kas inventāru nevis pārdod, bet 
izīrē. Pielietojot iepriekšējo shēmu, saistības izpilde var notiki līdzīgā veidā, proti, nomnieks maksā 
nomas maksu nevis iznomātājam, bet tieši bankai, jo iznomātājs nomas līgumu ir ieķīlājis bankā pret 
kredītu, uzkuru pamatojoties tad iegādājies izīrējamo inventāru. Pēc lās pašas shēmas iespējams ieķīlāl 
arī piegādes līgumu, kurā paredzēts piegādājamo produkciju pēc faktiskās piegādes izdarīšanas apmak
sāt 30, 60 vai 90 dienu laikā. Arī šādā gadījumā kā nodrošinājuma priekšmets aizdevumam, ko saņēmis 
piegādātājs, lai segtu piegādājamās produkcijas vērtību no brīža, kad piegādātājs to iegādājies, līdz 
brīdim, kad saņēmējs to apmaksājis, noder saņēmēja saistība pret piegādātāju. Saņēmējs, pamatojoties 
uz piegādes un ķīlas līgumu, pārskaitīs naudu nevis piegādātājam, bet bankai, kas apkalpo piegādātāju. 
Parasti šādos gadījumos summa, par kuru pārdevējs vai piegādātājs kreditē pircēju atliktā maksājuma 
gadījumā, un tā summa, ko pats pārdevējs aizņemas no bankas savu darījumu finansēšanai, pilnībā 
nesakrīt. Pastāv uzskats, ka bankas kredīts nedrīkst pārsniegt 80 % no summas, par kuru pārdevējs vai 
piegādātājs kreditē pircēju. Šī proporcija var būt arī citāda, ņemot vērā darījuma riska pakāpi, kā arī 



darījuma dalībnieku savstarpējās uzticēšanās pakāpi. Pastāvot ilgstošām bankas un klienta attiecībām, 
ir iespējams arī visus klienta prasījumus ieķīlāt bankā, pie tam šādā gadījumā šis nodrošinājuma apjoms 
nav precīzi noteikts. Iepriekšminēto apsvērumu dēļ visu ieķīlātāja aktīvu ieķīlāšana (floating charge) 
atšķiras no principa, kas deklarēts Civillikumā, proti, ka ķīlas tiesību apjomam vienmēr jābūt precīzi 
noteiktam. Ieķīlāto ķermenisko lietu cena ir mainīgs lielums, un ķīlas ņēmēja nodrošinājuma apjoms 
mainās līdz ar ieķīlātās lietas tirgus cenām katrā saistības pastāvēšanas momentā. Tirdzniecības tiesības 
satur noteikumus, kas aizsargā ķīlas ņēmējus pret pirkuma līgumu, kā arī visu aktīvu ieķīlāšanas 
ļaunprātīgu izmantošanu. Principā šī ķīlas ņēmēja interešu aizsardzība reducējas uz ķīlas tiesību reģistrē
šanu1. Atšķirībā no "līgumu ieķīlāšanas", kas norādīta citētajos semināra materiālos, Civillikums, kā arī 
tā piemērošanas prakse pieļauj tikai no līguma, respektīvi, saistības izrietošā prasījuma nodošanu citai 
personai cesijas ceļā, bet neatzīst tā saucamo subrogāciju, uz kuru pamatojoties kreditors kādu citu 
personu nostāda pilnīgi savā vietā2. 

Tiesību ieķīlāšanas gadījumā to valdījuma nodošana var izpausties tādējādi, ka 
ķīlas devējs pārtrauc, turpretim ķīlas ņēmējs uzsāk ieķīlāto tiesību izlietošanu. Šāda 
valdījuma izpratne viegli konstatējama tajos gadījumos, kad ķīlā nodod lietošanas 
tiesības. 

Kas pieņem ķīlā parāda prasījumu pret kādu trešo personu, tam par to jāpaziņo 
šai personai, lai tā nesamaksātu parādu savam tiešajam kreditoram (1335. p.). Kre
ditoram, respektīvi, ķīlas ņēmējam pieder izvēles tiesība - vai nu pieprasīt saistības 
izpildījumu, t. i., prasīt apmierinājumu no trešās personas, kas parādā viņa parād
niekam, - vai arī pārdot (cedēt) pašu saistību (1336. p.). Literatūrā pausts viedoklis, 
ka tiesību ieķīlājums patiesībā ir cesija3. 

Kreditors, kas pieņēmis ķīlā parāda prasījumu un kam nodots šā prasījuma doku
ments, iegūst uz šo prasījumu rokas ķīlas ņēmēja tiesības. Šādā gadījumā, nesaņemot 
terminā savus procentus, viņš, ja nav norunāts citādi, pieņem tos, kas pienākas par 
viņam ieķīlāto prasījumu un, saņēmis no tiem sev apmierinājumu, atdod pārpalikumu 
savam parādniekam (1337. p.). Ja ieķīlāto prasījumu dzēš, izpildot to par labu ķīlas 
ņēmējam, tad viņš, saņemot naudas summu, izlīdzinās ar parādnieku, bet, ja ieķīlātā 
prasījuma priekšmets bijis ķermeniska lieta, iegūst uz to tiešu ķīlas tiesību (1338. p.). 
Dzēšot ieķīlāto prasījumu, izbeidzas ari ķīlas tiesība uz to. Bet, ja prasījums ir dzēsts, 
samaksājot pirmajam kreditoram, pēc tam, kad ķīlas ņēmējs ieķīlātāja parādniekam 
jau paziņojis par ieķīlājumu, tad šī samaksa neatbrīvo ieķīlātāja parādnieku no vina 
saistības (1339. p.). 

Ieķīlājot saistību, tās izlietošana var ārēji nekādi neizpausties un tātad saistību 
ieķīlāšanas fakts var palikt nezināms apkārtējiem, kas savukārt var apdraudēt ķīlas 
ņēmēja priekšrocības tiesības uz ieķīlātās saistības vērtību. Augstāka vērtība un tātad 
ķīlas priekšmeta funkciju izpildīšanas spēja piemīt saistībai, kurai vēl nav iestājies 
izpildes termiņš. Saistība, kuru parādnieks nav izpildījis, kaut arī izpildes termiņš 

1 Semināra "Mūsdienīgs likums par ķīlu Latvijas Republika šodien un perspektīva" materiāli, 5. dala. -
317.-318. Ipp. 

2 Konrādi F., Valters A. Izvilkumi no Latvijas Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumiem. - Nr. 
10. - 3470. p. - 5 0 9 . Ipp.; Torgāns K., Grūtups A., Balodis K., Višņakova G., Petrovičs S., KalniņšE., 

Bitāns A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400. p.). - R., 1998. 
3 Sinaiskis V. Saimniecisko tiesību lietiskās normas. - R.: Tieslietu ministrijas vēstnesis, 1935. -

726. Ipp. 



iestājies, zaudē daudz no savas vērtības, jo liecina (labākajā gadījumā), ka parādnieks 
nav precīzs. Savukārt līdz izpildes termiņa iestāšanās brīdim nav iespējama arī ne
kāda kreditora tiesību izlietošana pret ieķīlātās saistības parādnieku. 

Noslēgt līgumu par saistības ieķīlāšanu, norādot, ka tā pāriet ķīlas ņēmēja valdī
jumā, vien vēl ir par maz. Lai nodrošinātos pret citu iespējamo ķīlas kreditoru preten
zijām, nepieciešams veikt faktiskas darbības, piemēram, nepieciešams pārņemt savā 
valdījumā dokumentu, kurā izpaužas ieķīlātā saistība, - parādzīme u. tml. Šo darbību 
raksturs būs dažāds vārda un uzrādītāja papīru ieķīlāšanas gadījumā. 

Ja vienkārša parādzīme tiks nodota ķīlas ņēmēja valdījumā, ieķīlāto saistību, 
arī izpildes terminam iestājoties, nebūs spējīgs izlietot ne ķīlas devējs - kreditors 
(jo viņa rīcībā nebūs saistību apliecinošā dokumenta, kas saistības izpildes gadī
jumā jānodod parādniekam), ne arī ķīlas ņēmējs (jo, kaut arī viņa valdījumā atrodas 
saistību apliecinošais dokuments - parādzīme, viņš nav norādīts šajā dokumentā 
kā persona, kuras labā parādniekam jāveic izpildījums), šāda situācija padara 
saistību ieķīlāšanas gadījumu līdzīgu ķermeniskas lietas ieķīlāšanai, jo arī tad 
ķermeniskā lieta ķīlas tiesību pastāvēšanas laikā ir izņemta no civiltiesiskās apgro
zības, tā ķīlas tiesību pastāvēšanas laikā atrodas pie kreditora, kam saskaņā ar 
likumu nav tiesību ieķīlāto priekšmetu lietot (ja vien puses nav vienojušās par 
pretējo). Šādā gadījumā saistības raksturs strauji mainītos, ja tas tiktu izpildīts par 
labu kādai citai personai1. 

Vārda vērtspapīru ieķīlāšanai ir savas īpatnības, jo to atrašanās pie noteiktas 
personas vēl nepierāda, ka šī persona ir leģitimizējusies par papīra turētāju. To 
iespējams pierādīt tikai ar nepārtrauktu pārvedu uzrakstu rindu. Vārda vērtspapīra 
atrašanās kādas personas rokās neatņem citām personām tiesības pierādīt, ka šie 
papīri iegūti nelabticlgi. Šāds papīrs tiek dzēsts un prasījums izbeidzas, ja tiek aiz
pildīts blanko teksts, par ko pirmām kārtām ieinteresēts pats parādnieks. Tādēļ parād
nieks var nepiekrist, ka blanko uzraksta aizpildīšanas vietā viņam izsniedz kvīti. 
Blanko uzrakstu aizpildīšana saistības dzēšanai parādnieka interesēs nepieciešama 
tādēļ, lai viņam būtu pārliecība, ka maksājums izdarīts likumīgajam dokumenta 
turētājam2. Lai realizētu saistību, pie kreditora ir jābūt vērtspapīram. Tādā gadījumā, 
ja šāds vērtspapīrs pie viņa neatrodas, piemēram, ja tas ir ieķīlāts, tad kreditors nevar 
realizēt savu prasījuma tiesību un nevar pat paziņot savas pretenzijas parādniekam, 
jo, ja viņam nav dokumenta rokās, viņš nav atzīstams par kreditoru3. Blanko uzrak
stu par obligācijā norādītās saistības pilnīgu vai daļēju dzēšanu var izdarīt vai nu 
pirmais kreditors, vai jebkurš vēlākais vērtspapīra ieguvējs, kurš var sevi leģitimēt 
par kreditoru ar iepriekš pastāvošo pārvedu uzrakstu rindu. Kā norādījis Senāts kādā 
spriedumā, blanko cedēta obligācija, kas nonākusi paša parādnieka rokās, vēl nav 
uzskatāma par dzēstu, pamatojoties uz ieskaitu (1846., 1856. р.). Vērtspapīra turē-

' Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma 111 dalās skaidrojumi. - R.. 
1935. - 317.-318. Ipp. - 1357. p. komentārs. 

-' Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибачтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том II. - С. 1439. 
3
 Там ж е . - С . 1438. 



tājam (šajā gadījumā - parādniekam) vēl jāpierāda arī, ka viņš ir leģitimējies kā 
vērtspapīra turētājs ar nepārtraukto pārvedu uzrakstu rindu1. Ieķīlājot prasījumu, kas 
izpaužas vārda vērtspapīra formā, ķīlas devējs būs persona, kas var pierādīt savas 
tiesības uz vērtspapīra turējumu ar nepārtrauktu pārvedu uzrakstu rindu. Ķīlas ņēmējs 
šādi savas tiesības pierādīt nevarēs. Līdz ar to attiecībā uz šādu ķīlas tiesību nedar
bosies noteikums, ka to var izbeigt, gan pārdodot ķīlas priekšmetu, respektīvi, cedējot 
to citai personai (1336. p.), gan dzēšot ieķīlāto prasījumu, gan izpildot to par labu 
ķīlas ņēmējam (1338. p.). Bez ķīlas devēja piekrišanas ķīlas ņēmējs nevarēs veikt ne 
vienu, ne otru darbību. 

Ieķīlātā priekšmeta vērtība var būt gan lielāka, gan mazāka par saistības vērtību, 
kuru nodrošina ķīlas tiesība. Ja ieķīlātā priekšmeta vērtība ir lielāka par ķīlas vērtību, 
nākas izmantot ķīlas tiesības un pārdot ieķīlāto priekšmetu, ķīlas ņēmējam ir pienā
kums atlīdzināt ķīlas devējam ieķīlātā priekšmeta pārdošanas rezultātā iegūtās cenas 
un apmierināmās saistības vērtības starpību. Parādnieka saistība saglabājas tajā daļā, 
kurā tā nav segta ar summām, kas iegūtas ieķīlātā priekšmeta pārdošanas rezultātā. 

Ķīlas tiesību nodibina ar līgumu vai testamentu vai tiesas ceļā (1304. p ) . 
Gadījumos, kad cesija jānoslēdz rakstveidā, arī ķīlas tiesībai jābūt nodibinātai rakstis
kā formā. Tā, piemēram, rakstveidā jāslēdz darījumi par vērtspapīru ieķīlāšanu, kas 
izdoti uz noteikta kreditora vārda, kā arī darījumi par tiesību, kas ievedama zemes
grāmatās, ieķīlāšanu. Tas pats attiecināms arī uz vārda izdotiem procentu papīriem, 
kas nosaka to īpašnieku līdzdalību noteiktā kapitāla daļā zināmā uzņēmumā vai 
aizņēmumā. 

Parasti ķīlā var nodot tikai savas lietas. Šis princips ir spēkā arī testamentārai ķīlas 
tiesībai. Kā izņēmums no šī principa arī šeit piemērojams noteikums Hand muss Hand 
wahren (1065. p.), bet tikai tādā gadījumā, ja ķīlas tiesības iegūšana notikusi, pama
tojoties uz attiecīgo novēlējumu, jo līdz šāda novēlējuma izdarīšanai likumīgais īpaš
nieks īpašuma prasības ceļā var atprasīt attiecīgo lietu no neuzticamā kontrahenta 
mantojuma masas, tāpēc ka lieta no šīs masas vēl nav tikusi atdalīta2. Ieķīlāt var arī 
lietu, kura ķīlas līguma noslēgšanas brīdī vēl nav ķīlas devēja īpašumā. Tādā gadījumā 
ķīlas tiesības, kā to atzinis Senāts kādā no spriedumiem, stājas spēkā no šā nosacījuma 
iestāšanās laika, proti, ar brīdi, kad šādi ieķīlātā lieta nonāks ķīlas devēja īpašumā3. 

Nevar ieķīlāt lietu, ko aizliegts atsavināt. Noteikumi par tāda atsavinājuma se
kām, kas izdarīts pretēji aizliegumam, piemērojami arī ieķīlājumam (1305. p.). Šis 
noteikums neattiecas uz tiesas nodibinātu ķīlu. No tā izriet, ka kilas tiesību ar tiesas 
spriedumu var nodibināt arī pretēji atsavināšanas aizliegumam. 

Ieķīlāt var tikai tas, kam vispār ir tiesība ar savu lietu brīvi rīkoties (1306. p.). 
Tā kā ķīlas tiesību nodibināšanas obligāts nosacījums nav lietas nodošana, tad 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta 1934. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
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pilnīgi iespējama vairāku ķīlas tiesību nodibināšana uz vienu un to pašu lietu, šādā 
gadījumā neizbēgami rodas jautājums par ķīlas tiesību kolīziju. Jautājumu risina, 
nosakot, kuras ķīlas tiesības vecākas. īpašnieks, ieķīlājot lietu personai A, var 
nodibināt citas ķīlas tiesības par labu personai B tikai tādā apjomā, kādā tās ir 
savienojamas ar ķīlas tiesībām par labu personai A.] Aizbilstamais var nodibināt 
ķīlu tikai ar sava aizbildņa piekrišanu. Iegūt ķīlas tiesību aizbilstamais var bez 
aizbildņa piekrišanas2. 

Tiesas spriedums var būt pamats hipotēkas iegūšanai, ievedot spriedumu zemes
grāmatās, ja no parādnieka piespriesta noteikta naudas summa vai cits kāds naudā 
novērtējams izpildījums (1307. p.). Aizstājot neatliekamu piedziņas vēršanu ar atzīmi 
zemesgrāmatās, pastāv iespēja efektīvāk realizēt spriedumu, jo nekavējoša piedzina, 
no vienas puses, nedod iespēju izdarīt piedziņu nekavējoties, no otras puses, lielākoties 
izputina parādnieku. Turpretim atzīmes izdarīšana zemesgrāmatā, atliekot sprieduma 
izpildi, tajā pašā laikā nodrošina parādniekam iespēju saglabāt saimniecisko aktivitāti3. 
Hipotēkas ievešanas priekšnoteikums, pamatojoties uz tiesas spriedumu, ir noteiktas 
naudas summas vai cita naudā novērtējama prasījuma piespriešana, nevis samaksas 
termina iestāšanās. Tādēļ par noteiktu summu piespriestas ikgadējas izmaksas var 
ievest hipotēku gan kā sistemātiskus maksājumus, kas izdarāmi par katru tekošo gadu, 
gan kā šo izmaksu kopsummas par desmit gadiem. Nav nozīmes tam, kāpēc radies 
parāds. Tā, piemēram, ja mantinieki nevar vienoties par dalīšanas veidu, tiesai ir tiesības 
vienam mantiniekam piespriest visu mantojuma objektu, uzliekot viņam par pienākumu 
pārējiem izdot viņiem pienākošās daļas naudā. Šādā gadījumā tiesai ir tiesības pārējiem 
mantiniekiem par labu vinu prasījumus nodrošināt ar hipotēkām. Lai tās apstiprinātu 
zemesgrāmatās, nav prasāma tā mantinieka piekrišana, kuram atbilstoši dalīšanas sprie
dumam pāriet viss mantojuma objekts. Tādējādi šajā gadījumā hipotēkas nodibinās 
tieši ar tiesas spriedumu4. Piedziņas vēršana uz parādnieka nekustamo mantu nevar būt 
par šķērsli tiesu hipotēkas ierakstīšanai zemesgrāmatās5. 

Bāriņtiesa var prasīt, lai zemesgrāmatās izdara atzīmes uz aizbildņu un vecāku 
kā savu bērnu aizbildņu nekustamu īpašumu to prasījumu nodrošināšanai, kādi var 
rasties, pārvaldot aizbilstamo personu mantu. Bāriņtiesas lēmumos jānosaka summa, 
līdz kādai nodrošinājums sniedzas (1308. p.). Ar šo normu aizstāja VLK paredzēto, 
tā saucamo nemanāmo hipotēku, kura grūtāk bija konstatējama apkārtējiem6. 

' Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. -Том I. - С. 563. 
:
 Konrādi F., Valters А. Lielu licsības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 

1935. - 328. Ipp. - 1384. p. komentārs. 
3 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912— 

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 576. 
4
 Konrādi F., Valters А. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 

1935. - 335. Ipp. - 1412. p. komentārs. 
s Senāta civilā kasācijas departamenta 1937. gada spriedumi//Tieslictu ministrijas vēstneša pielikums. -

1937. - Spriedums nr. 29. - 31. Ipp. 
* Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 579. 



Ķīlas tiesība izbeidzas pati no sevis, kad dzēš prasījumu, kuram tā nodibināta, 
vienalga, kādā veidā tas izdarīts (1309. р.). 

Strīdīgs ir jautājums, vai ķīlas tiesības saglabājas tādā gadījumā, ja iestājas prasī
bas noilgums attiecībā uz nodrošināto prasījumu. Pēc viena uzskata, tā ir īsta ķīlas 
tiesība1. Saskaņā ar citu viedokli, prasības noilgumam iestājoties, izbeidzas arī ķīlas 
tiesības2. Tomēr šāds secinājums ir pretrunā ar likuma norādījumu, ka nav vajadzīgs, 
lai par nodrošināto prasījumu varētu celt prasību (1282. р.). 

Arī prasījumam pilnīgi pārmainoties, ķīlas tiesība joprojām paliek spēkā, ja vien 
prasījums pilnīgi neizbeidzas. Tā, piemēram, saistības pārjaunojuma gadījumā agrākā 
ķīlas tiesība pēc kontrahentu vēlēšanās var palikt spēkā arī jaunai saistībai (1133. pants). 

Ķīlas tiesības paliek spēkā arī tad, ja sākotnējais izpildījums pārvēršas tā sauca
majā interesē (1661.-1663. р.), kā arī, ja, cedējot prasījumu, agrākā kreditora vietā 
stājas cits. Tas notiek ne tikai labprātīgas nodošanas gadījumā, ko izdara līdzšinējais 
ķīlas ņēmējs, bet arī neizbēgamās cesijas gadījumā, kas notiek pretēji tās personas 
gribai, kuras saistība nonāk pie citas personas. 

Prasījuma izbeigšanās aptver visus saistības atcelšanas veidus, tomēr Civillikums 
paredz dažus izņēmumus. Pirmām kārtām sakarā ar galvinieka saistību nodibinātā 
ķīlas tiesība pāriet uz galveno parādu, ja, galviniekam mantojot pēc galvenā parād
nieka, izbeidzas galvinieka saistība. Kreditoram par labu arī turpmāk pastāv abas 
saistības, jo tad, ja parādnieks un kreditors ir viena persona, saistības izbeigšanās ir 
izslēgta (1730. pants). Otrs izņēmums attiecas uz pārjaunojumu un pieļauj sākotnējai 
saistībai par labu nodibinātās ķīlas tiesības pastāvēšanu arī turpmāk par labu pārjau
nojuma ceļā nodibinātajai saistībai, bet gan tikai tad, ja līgumslēdzēji to noteikti 
norunājuši (1311. pants). Šajā gadījumā jau radusies jauna ķīlas tiesība, kuru nodibi
nājis pārjaunojuma līgums. Jaunajai ķīlas tiesībai piešķir vecās ķīlas tiesības laiku un 
vietu, un šīs ķīlas turētājs bauda iepriekšējā ķīlas turētāja priekšrocības attiecībā pret 
vēlākiem ķīlas turētājiem. 

Ķīlas tiesību parasti nevar nodot tālāk, ja vien netiek nodots prasījums. Tomēr 
trešā persona, kura samaksājusi ieķīlātāja parādu, iekams parāds nav pilnīgi dzēsts, 
var prasīt prasījuma nodošanu tai kopā ar piederumiem, tātad arī ar prasījumu saistīto 
ķīlas tiesību. Šis noteikums būtiski atšķiras no tā saucamās ius offerendi, jo ķīlas 
ņēmēju tiesības nepāriet saistības izpildītājam, pamatojoties uz likumu, bet gan sa
skaņā ar prasījuma cesiju neatkarīgi no prasītāja gribas. Ius offerendi gadījumā, kas 
sastopams romiešu tiesībās, otrās, trešās un tālākās kārtas ķīlas turētāji, ja tie izpilda 
saistību par labu tam kreditoram, kurš bauda priekšrocības ķīlas tiesību īstenošanā, 
iegūst arī šīs priekšrocības tiesības, izpildot saistību par labu pirmajam ķīlas turētājam. 

Cesijas sekas ir ari pārmaiņas ķīlas turētāja personā, tādēļ ķīlas tiesību nevar 
izlietot par labu kādam citam prasījumam pret to pašu parādnieku, bet vienīgi par 
labu vecajai cedētajai saistībai, respektīvi, ķīlas tiesība seko saistībai, nevis kreditoram. 
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Tomēr pastāv arī daži izņēmumi, piemēram, ja kreditors iegūst ieķīlāto lietu par 
īpašumu (1300. pants) publiskās hipotēkas gadījumā, kad pēc ķīlas tiesības izbeig
šanās par to vēl nav izdarīta atzīme zemesgrāmatās (1379. pants)1. 

Noteikums, ka ķīlas tiesība paliek spēkā attiecībā pret pārējiem ķīlas kreditoriem, 
ja kreditors viņam ieķīlāto lietu iegūst īpašumā (1300. p.), var tikt piemērots arī 
cesijas gadījumā. Tādā veidā arī pēc prasījuma cesijas, kuras rezultātā ķīlas ņēmējs ir 
kļuvis par kreditoru tajā saistībā, ko viņš pirms prasības cesijas ir pieņēmis ķīlā no 
iepriekšējā kreditora (cedenta), un tādējādi atbilstoši 1300. p. noteikumiem vairs 
nebūtu uzskatāms par ķīlas turētāju, tomēr saglabā šo ķīlas tiesību attiecībā pret 
pārējiem ķīlas kreditoriem. 

Noteikums, ka pilnīgai hipotēkas dzēšanai nepietiek, ja dzēsts tās pamats, bet 
hipotēkas dzēsums kļūst saistošs trešajām personām ar tā ierakstīšanu zemesgrā
matās, prasījuma cesijas gadījumā nozīmē, ka līdz hipotēkas dzēsumam par labu 
iepriekšējam kreditoram (cedentam) un tā ierakstīšanai zemesgrāmatās par labu 
jaunajam kreditoram (cesionāram) hipotēka ir par labu cedentam, kaut arī prasījuma 
tiesības viņš jau nodevis citai personai. 

Ja kreditora tiesības uz dzēsto prasījumu atkal atjauno, tad līdz ar to pati no sevis 
atjaunojas ari ķīlas tiesība (1310. p.). Viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas šajā 
gadījumā jāatrisina, ir - vai, atjaunojoties iepriekšējām ķīlas tiesībām, saglabājas arī 
vecākās ķīlas turētāja tiesības attiecībā pret ķīlas tiesībām, kas radušās vēlāk. Saskaņā 
ar vispārējiem tiesību principiem trešajam ķīlas turētājam nākas ciest tikai tādā 
gadījumā, ja viņš ķīlas tiesību iegūšanas brīdī bija informēts par ķīlas tiesību atjauno
šanās iespēju agrākam ķīlas turētājam2. 

Prasījumu, kuru izbeidz pēc pušu vienošanās, var atkal atjaunot, pusēm vieno
joties. Šis princips attiecas ne tikai uz tādiem gadījumiem, kad saistība, kas nodroši
nāta ar ķīlu, tiesas ceļā atzīta par spēkā neesošu, bet arī uz tādiem gadījumiem, kad 
puses vienojušās atjaunot iepriekšējo saistību3. 

Ja saistību tikai pārjauno, agrākā ķīlas tiesība, pusēm savstarpēji vienojoties, var 
palikt spēkā (1311. p.). 

Ķīlas tiesība izbeidzas, ari vēl joprojām pastāvot prasījumam, kas to nodrošina, 
kad iestājies atcelošs nosacījums vai termiņš ķīlas tiesībai, kas bijusi nodibināta ar 
nosacījumu vai uz zināmu laiku; kad iestājies tas atcēlums vai aprobežojums, ar kuru 
bijusi saistīta ieķīlātāja tiesība uz ieķīlāto lietu, kad ieķīlātā lieta gājusi bojā, ar 
sakritumu. Tie ir atšķirīgi, savā starpā nesaistīti gadījumi (1312. p.). 

Ķīlas tiesība uzskatāma pārdzēstu, tikai iestājoties atceļošajam nosacījumam vai 
gala terminam. Tādēļ, ja ķīlas ņēmējs pirms nosacījuma vai termiņa iestāšanās pār
dotu lietu, tad, neraugoties uz to, ka vēlāk iestātos atceļošais nosacījums, pārdošana 
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tomēr netiktu atcelta. Atcēluma vai aprobežojuma pamatam jābūt koroborētam, jo 
arī šajā gadījumā ir spēkā zemesgrāmatu publiskās ticamības princips. Ja sveša lieta 
ir ieķīlāta nosacīti gadījumam, kad ķīlas lietu iegūs īpašumā ieķīlātājs, tad ieķīlājuma 
spēks ir atkarīgs no šā nosacījuma iestāšanās. Izņēmums ir vienīgi 1065. pantā pare
dzētais gadījums, respektīvi, ja ieķīlātājs kādai personai ieķīlājis īpašnieka uzticētu 
kustamu lietu un ķīlas ņēmējs pieņēmis rokas ķīlu labticīgi. 

Ja ķīlas objekts ir tiesība uz kādu svešu lietu vai prasījumu, tad ķīlas tiesības 
neizbeidzas jau ar to vien, ka tiesības atgriezušās pie kalpojošās lietas īpašnieka vai 
arī izbeigušās ar sakritumu. Šādā gadījumā ieķīlātās tiesības saturs turpmāk pastāv 
ķīlas tiesību dēļ. Ņemot vērā to, ka ķīlas tiesība pastāv uz attiecīgās tiesības saturu kā 
vērtības izteiksme, ķīlas tiesība turpina pastāvēt, jo nav izbeigusies vērtība, bet tikai 
mainījies tās juridiskais nosaukums. Abos gadījumos ķīlas tiesība izbeidzas tādēļ, ka 
no tās izrietošās tiesības uz apmierinājumu realizētas jau ar īpašumu uz attiecīgo 
lietu. Tas ir tādēļ, ka šīs tiesības kompensētas ar īpašuma tiesībām uz ieķīlāto lietu. 

Pilnīga ieķīlātās lietas iznīcināšana var izraisīt ķīlas tiesības izbeigšanos. Ja daļēji 
tiek iznīcināts ķīlas priekšmets, piemēram, nekustamā īpašumā esošās celtnes vai 
krasta dala, ķīlas tiesība turpina pastāvēt uz pārējām dalām. Ja prasītājam nodots 
konosaments uz noteiktu kravu tikai rokas ķīlā. tad kravas bojāejas gadījumā konosa-
menta turētājam nav tiesības saņemt apdrošinājuma summu vai prasīt apdrošināšanas 
polises nodošanu viņam, jo konosaments dod tā likumīgajam turētājam tikai tiesības 
uz kravas bezierunu saņemšanu konosamenta vietā. Tomēr šādas tiesības nav liettie-
siskas tiesības, bet tikai saistību tiesības, kas bojāejas gadījumā pāriet uz konosa
menta turētāju kā tiesība prasīt zaudējuma atlīdzību, bet kravas nejaušas bojāejas 
gadījumā zūd vispār. Ja turpretim nodotas ķīlas tiesības uz pašu bojā gājušo kravu, 
tad ķīlas turētājam ir tiesības pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību. Ķīlas turētājs nevar 
pieprasīt, lai ķīlas devējs apdrošina ķīlas priekšmetu, izņemot vienīgi gadījumu, kad 
apdrošināšanas pienākums paredzēts pašā ķīlas līgumā1. 

Ķīlas tiesības izbeigšanās ar sakritumu. Šī tiesība nav spēkā visos tajos gadīju
mos, kad ar sakritumu izbeidzas ne tikvien ķīlas tiesība, bet arī prasījums, piemēram, ja 
ķīlas kreditors manto pēc parādnieka, kas vienlaikus ir ieķīlātās lietas īpašnieks, vai 
arī kad pircējs (kas vienlaikus ir kreditors), pērkot ieķīlāto lietu, stājas prasījuma 
parādnieka vietā sakarā ar parāda pārvedi. Šajā gadījumā ķīlas tiesība izbeidzas nevis 
sakrituma, bet tās nodrošinātā prasījuma izbeigšanās dēl. Visbeidzot, nevar pieļaut 
ķīlas tiesības tālāko pastāvēšanu tad, ja ķīlas kreditoram, iegūstot ieķīlāto lietu, šī 
iegūšana jāiztulko kā atsacīšanās no ķīlas tiesības. 

Bez tam attiecībā uz visiem 1312. p. norādītajiem ķīlas tiesību izbeigšanās gadī
jumiem jāņem vērā turpmāk minētie principi. 

Ja pastāv arī vēl tālāki ķīlas kreditori, tad, izbeidzoties pirmajai hipotēkai, otrā 
hipotēka kļūst par pirmo, trešā par otro utt. Pie tam ķīlas priekšmets pieder perso
nai, kurai kā ķīlas turētājam bija priekšrocības tiesības attiecībā pret tālākajiem 
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kreditoriem. Šādā gadījumā tās tiesības uz prioritāru prasījuma apmierinājumu, kuras 
viņam piederējušas kā ķīlas kreditoram attiecībā pret tālākajiem ķīlas kreditoriem, 
paliek spēkā arī pa to laiku, kad viņš ir lietas īpašnieks. Tādēļ pārējie kreditori 
neiegūst prioritāti attiecībā pret vinu. Šī pārejas stāvokļa tiesības ir spēkā tikai attiecī
bā pret tālāk stāvošiem ķīlas kreditoriem. 

Par ķīlas priekšmeta īpašnieku kļuvušā kreditora prasījuma cesijas gadījumā 
jaunajam kreditoram (cesionāram) atkal piederēs ķīlas tiesības pilnā apmērā, jo, 
kreditoram iegūstot īpašumā ieķīlāto lietu, ar ķīlu nodrošinātā saistība nav izbeigusies 
sakrituma ceļā. Tomēr šī privilēģija ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja īpašuma tiesības 
uz ieķīlāto lietu iegūst kāds no līdzšinējiem ķīlas kreditoriem, nevis tad, ja lietas 
īpašnieks iegūst ķīlas tiesību uz lietu (1300. p.)1. 

Ķīlas tiesība izbeidzas arī tad, ja ķīlas ņēmējs noteikti izsaka atteikšanos no tās 
(1313. p.). Atteikšanās no ķīlas, kas nav izdarīta kopīgi ar atteikšanos no prasības, 
neizraisa prasījuma izbeigšanos. Tāda atteikšanās pārvērš ar ķīlu nodrošinātu prasī
jumu par tīri personisku prasījumu. Līdz ar to atteikšanās no ķīlas tiesībām, ja tai 
neseko atteikšanās no prasības, kura netiek apmierināta, neatņem kreditoram tiesības 
prasīt izpildījumu saskaņā ar vispārējiem pamatiem2. Lai atteikšanās no ķīlas tiesī
bām radītu juridiskas sekas, nepieciešams ari, lai šādu atteikšanos būtu pieņēmis 
parādnieks, kurš pie tam ir arī ieķīlātās lietas īpašnieks. Pat arī klusējot izpaustas 
atteikšanās gadījumā jāizdara pieņēmums, ka ir panākta kontrahentu vienošanās par 
šādu atteikšanos3. Par atteikšanos no ķīlas tiesībām uzskatāma arī ķīlas ņēmēja klāt
būtne publiskā atsavinājumā, ja viņš necel iebildumus pret lietas pārdošanu. Notei
kumi, kas to paredz (VLK 1428.-1430. p.), gan nav ietverti Civillikumā, taču šajās 
normās izteiktie principi atbilst Civillikuma 1313. pantam, kas paredz "noteikti 
izsacītu atteikšanos" no ķīlas tiesībām. Tas nozīmē, ka kopumā piemērojams VLK 
1428. pantā paredzētais noteikums - ķīlas ņēmēja piekrišana atsavinājumam var 
notikt arī klusējot, ja vien nav šaubu par viņa nodomu. Ar to vien vēl nepietiek, ka 
viņš ir bijis klāt pie atsavināšanas un nav cēlis pret to ierunas. Bet, ja viņš, publiski 
pārdodot ieķīlāto lietu vai publiski uzaicinot kreditoru pieteikt savas tiesības, cieš 
klusu vai arī, apzināti un par lietu nemaldoties, paraksta atsavinājuma aktu, tad viņa 
piekrišana uzskatāma par dotu. 

Ieķīlātās lietas pārdevums, ko tiesīgi izdarījis ķīlas ņēmējs, izbeidz ķīlas tiesību 
uz lietu. Šis noteikums attiecas ne vien uz viņa paša, bet arī visu tālāko kreditoru 
ķīlas tiesībām. Gan ieķīlāto lietu pārdevušajam, gan arī pārējiem kreditoriem, 
kamēr tie nav apmierināti, paliek ķīlas tiesība uz lietas pārdošanā ieņemto summu 
(1314. p. l . d . ) . Senāts norādījis, ka pretenziju ierindošana, ievērojot zināmas 
priekšrocības, nodibina atsevišķiem kreditoriem materiāltiesisko pozīciju, kuru 

' Konradi F., Valters A. Lietu tiesibas. Baltijas Vietējo likumu kopojuma 111 daļas skaidrojumi. - R., 
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nevar grozīt tālāk procesuālās operācijas (otro izsolu nolikšana, immobila atstāšana 
kreditoram). Tādēļ pirmajai izsolei nodibināta priekšrocības kārtība (toreiz spēkā 
esošā Civilprocesa nolikuma 1293. pants, kam pēc satura atbilst Civilprocesa liku
ma 608. panta 1. punkts) nevar grozīt par sliktu priekšrocības pretendentiem, tālāk 
pārdodot immobili vai atstājot to kreditoriem. Tātad arī otrajai izsolei, kā arī im
mobila paturēšanai kreditoru īpašumā spēkā ir tas pats pirmajai izsolei nodibinātais 
priekšrocības kārtības aprēķins, pieskaitot tam vienīgi tekošās pretenzijas, pie
mēram, procentus, tekošos nodokļus un jaunos piedzīšanas izdevumus. Tas nozīmē, 
ka nekādas pēc Civilprocesa nolikuma 1293. panta kārtībā pirmajām izsolēm nodi
binātās priekšrocības pārmaiņas nav pieļaujamas, tas ir, ka nekādas pēc šā datuma 
ievestās tiesu hipotēkas nav uzskatāmas par priekšrocībām, bet apmierināmas 
Civilprocesa nolikuma 1358. panta 9. punkta (kam atbilst Civilprocesa likuma 
628. panta 5. punkts) kārtībā samērīgi ar neprivileģētām prasībām. Iepriekš 
izklāstītais ir Tiesu palātas viedoklis. Šo viedokli Senāts neatzīst par pareizu, 
norādot, ka hipotēku apmierināšanas kārtību nosaka Civilprocesa nolikuma 1358. 
panta 6. punkts. (Šis punkts nosaka secību, kādā apmierināmi prasījumi, kas iegūti 
no nekustamās mantas pārdošanas rezultātā saņemtās summas. Senāta norādītā 
norma paredz, ka 6. kārtā apmierināmi "prasījumi, kas dibināti uz hipotēkām, pēc 
prioritātes, kāda katram no tiem pieder uz likuma pamata, vai kas nodrošināti ar 
pārdotā nekustamā īpašuma ieķīlājumu - pēc ķīlas tiesību prioritātes".) Tam ap
tuveni atbilstošais Civilprocesa likuma 628. panta 4. punkts pēc sava satura un 
nozīmes ir ievērojami šaurāks. Vispirms jau Civilprocesa nolikuma 1358. pants 
aptvēra lielāku gadījumu skaitu, jo attiecās uz visiem gadījumiem, kad ienākusi 
nauda par pārdoto nekustamo mantu, turpretim tagad spēkā esošais Civilprocesa 
likuma 628. pants attiecas tikai uz nekustamā īpašuma, kas apgrūtināts ar ķīlu, 
pārdošanas gadījumiem, pie tam šā panta 4. apakšpunkts neattiecas uz publiskām 
hipotēkām, bet uz prasījumiem, kas nodrošināti ar ķīlu, - pēc to pirmtiesības. 
(Savukārt šī paša panta 2. daļā likumā minēts: "hipotekāros prasījumus pēc to 
pirmtiesības" -J.R.) Senāts, atsaucoties uz Civilprocesa nolikuma 1358. panta 
6. punktu, norāda, ka saskaņā ar to šie prasījumi apmierināmi, ņemot vērā prioritāti, 
kāda katram no tiem pieder, pamatojoties uz likumu. 

Saskaņā ar Tiesu palātas viedokli hipotēkas, kuras nostiprinātas (ingrosētas) pēc 
pirmās izsoles, nav ņemamas vērā, aprēķinot izsoles sākuma cenu, tātad, pēc Tiesu 
palātas secinājuma, šīs hipotēkas nebauda priekšrocības tiesības attiecībā pret jaunā
kām hipotēkām un nenodrošinātiem kreditoriem (hirografāriem; no latinizēta grieķu 
izcelsmes vārda hvrographa, kas apzīmē rakstveida parādzīmi), kaut ari nosolītā 
summa būtu pietiekama, lai apmierinātu visus prasījumus. Senāts, piekrītot secināju
mam, jo likums (Civilprocesa nolikuma 1358. p. 6. punkts) neizšķir hipotēkas, kuras 
nostiprinātas pirms pirmās izsoles un pēc tās, noraida otro Tiesu palātas secinājumu, 
ka līdz ar to hipotēkas, kas nodibinātas pirmās un otrās izsoles starplaikā, nebauda 
priekšrocību attiecībā pret jaunākām hipotēkām un hirografāriem. Senāts secinājis 
pretējo, ka atbilstoši Civilprocesa nolikuma 1358. p. 6. punktam visi uz hipotēku 
dibinātie prasījumi apmierināmi prioritātes secībā, tādēļ arī pēc pirmās izsoles 



nodibinātajām hipotēkām ir priekšrocība attiecībā pret jaunākajām hipotēkām un 
hirografāru prasījumiem.1 

Šis secinājums acīmredzot attiecināms uz Senāta norādītās normas - Civilprocesa 
nolikuma 1358. p. 6. punkta mūsdienu analogu - Civilprocesa nolikuma 628. p. 
4. punktu. Neatkarīgi no tā, vai lietas pārdošanu izsolē ierosinājis vecākais vai jaunā
kais hipotekārais kreditors, virju prasījumi apmierināmi to rašanās kārtībā. Tomēr 
kārtība, kādā ieķīlātais priekšmets pieteikts izsolei, ietekmē tās sākuma cenu. Tādēļ, 
ja piedziņu vērsuši hirograrari, respektīvi, nenodrošinātie kreditori, parādnieki, kuru 
prasījumi nav nodrošināti ar hipotēkām, tad izsolei jāiesākas ar summu, ne mazāku 
par visu hipotēku un to parādu kopsummu, kuri savukārt bauda priekšroku attiecībā 
pret hipotēkām. Ja parāda piedzīšana izdarāma pēc kāda hipotekāra pieprasījuma, 
tad jaunāko hipotekāru prasījumi apmierināmi tikai nekustamā īpašuma novērtējuma 
summas ietvaros. Šajā gadījumā nav svarīgi, vai līdz ar vecāko hipotekāru uz immo-
bili vērsuši savus piedzinumus arī hirografāri, respektīvi, nepieciešama garantija, lai 
tiktu veikti pasākumi nekustamā īpašuma pārdošanai izsolē par tādu summu, ar kuru 
sedzami visi vecāko hipotekāro kreditoru prasījumi. Jaunākie hipotekāri nevar pre
tendēt uz šādu garantiju tādā gadījumā, ja izsoli pieprasa kāds vecāks hipotekārs. 
Šajā gadījumā jaunākajiem hipotekāriem ir tikai tāda tiesību garantija, ka viņiem nav 
liegta iespēja piedalīties izsolē, lai panāktu nekustamā īpašuma pārdošanu par tādu 
summu, kas būtu pietiekama viņu prasījumu dzēšanai2. 

Ja izdarītu ieķīlātas lietas pārdevumu atkal atcel, tad parādnieks patur savu 
īpašuma tiesību, bet ķīlas ņēmējs - savu ķīlas tiesību uz lietu (1314. p. 2. d.). Kā 
paskaidrojis Senāts kādā spriedumā, pēc pirmās izsoles atzīšanas par nenotikušu 
nekustams īpašums no jauna pāriet iepriekšējā īpašnieka īpašumā. Viņam ir tiesība 
segt parādu, kura dēl immobilis tika pārdots izsolē. Šis pats princips piemērojams 
arī gadījumā, ja otra izsole atzīta par nenotikušu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 
615. panta 1. punktu, ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai 
parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēlu 
laikā no nenotikušās izsoles dienas pazinot tiesu izpildītājam par nekustamā īpa
šuma paturēšanu sev par sākumcenu vai arī par nosolīto cenu, ja nosolījušais pircējs 
to nav samaksājis. Sākumcenu saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. pantu nosaka 
kā to prasījumu (izdevumu, nodokļu parādu un citu parādu) summu, kuriem pēc 
piedzinēja prasījumu apmierināšanas secības ir priekšrocība salīdzinājumā ar visām 
uz nekustamo īpašumu vērstajām piedziņām, vai arī kā novērtējuma summu, ja tā 
ir lielāka. Paziņojot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev, kreditoram nav tiesību 
samazināt šo cenu, kaut arī viņš to darītu, atsakoties no sava prasījuma vienas 
dalās3. 

1 Senāta civila kasācijas departamenta 1933. gada spriedumi//Ticslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1935. - Spriedums nr. 74. - 69. Ipp. 

- Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. - 1927. -
Spriedums nr. 170. - 166., 167. Ipp. 
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Ķīlas tiesību saturs. Ar ieķīlāšanu neizbeidzas ieķīlātāja īpašuma tiesība uz ieķī
lāto lietu (sk. 5. pielikumu). Ieķīlāto nekustamo lietu ieķīlātājs joprojām var valdīt 
un lietot, kamēr labprātīgi nenodod to valdīt un lietot ķīlas ņēmējam vai kamēr viņu 
uz to nepiespiež tiesas ceļā (1315. p.). Ieķīlātājs attiecībā uz viņa ieķīlāto lietu var 
izlietot visas īpašnieka tiesības, to skaitā arī tiesību celt īpašuma prasību, ciktāl tā 
vispār pieļaujama (1065. un 1066. p.) un nav pretrunā ar ķīlas ņēmēja tiesību (1316. p.). 

Lietošanas tiesību saglabāšana ķīlas devējam ir viens no strīdīgākajiem ķīlas tiesību 
jautājumiem. Kā norādīts literatūrā, ieķīlātājs zaudē ieķīlātās kustamās lietas lietošanas 
tiesības sakarā ar tās nodošanu ķīlas ņēmēja valdījumā. Taču vienlaikus atzīts, ka šim 
principam nav universāls raksturs, jo iespējama arī pilnīgi pretēja situācija, kad ķīlas 
devējs turpina turēt lietu savā varā1. Taču, ja šādu uzskatu atzītu par pamatotu, tad būtu 
jāsamierinās ar neatrisināmu pretrunu, proti, no vienas puses, Civillikums kategoriski 
paģēr lietas nodošanu rokas ķīlas ņēmēja valdījumā, no otras puses, tas it kā pieļauj 
valdījuma iegūšanu constitutum possessorium (890. p.) ceļā. Šajā gadījumā ieķīlātās 
kustamās lietas īpašnieks, kaut arī zaudējis valdījumu, saglabā lietošanas tiesības, jo 
patur lietu savā turējumā kā ķīlas ņēmēja vietnieks. Rokas ķīlas nodošana valdījumā ir 
nepieciešama ķīlas tiesību ārējai manifestēšanai, lai padarītu to zināmu apkārtējiem un 
novērstu atkārtotas ieķīlāšanas draudus. Šī iemesla dēl būtu pamats nepieļaut ķīlas 
priekšmeta valdījumu nodošanu constitutum possessorium ceļā, respektīvi, nepieļaut 
rokas ķīlas tiesību nodibināšanu, vienlaikus atstājot to ķīlas devēja turējumā. Kā pamats 
šādam ierobežojumam ir tas, ka ķīlas devējs, būdams ķīlas priekšmeta īpašnieks un 
vienlaikus uznemdamies atbildību par lietas saglabāšanu kā ķīlas ņēmēja vietnieks, 
izrādās interešu konflikta situācijā. VLK komentētāji izslēdza iespēju, ka ķīlas tiesības 
var nodibināt constitutum possessorium ceļā, jo tad līdzšinējam īpašniekam, lietu pa
turot, iestātos noteikums "Hand muss Hand wahren"2. 

Pirmskara prakse Civillikuma piemērošanā mēģinājusi savienot šos divus principus. Diemžēl 
jākonstatē, ka mēģinājums nav bijis sevišķi veiksmīgs. Kādā spriedumā Senāts atzinis, ka atbildētājs kā 
ieķīlātās labības īpašnieks to valdījis pēc ieķīlāšanas prasītājas vārdā, vienlaikus aizrādot, ka, lai nodibi
nātu rokas ķīlu constitutum possessorium ceļā, nepietiktu tikai ar konstatēto nodomu valdīt pār labību 
prasītājas vārdā, bet nepieciešams, lai tiktu ievērots publicitātes princips, tas ir, lai prasītājas animus 
possidendi izteiktos ari ārēji. Šo prasību, pēc tiesas uzskata, puses ievērojušas tādā veidā, ka ķīlas ņēmēja 
bija pielikusi labībai sargu. Uz atbildētāju iebildumu, ka ieķīlāšanas ārējai manifestācijai nepieciešams, 
lai ieķīlātā labība būtu atdalīta no pārējās labības masas, kas atradās ķīlas devēja saimniecībā (ieķīlāti 
bija 500 pudi auzas un 100 pudi pelēko zirņu no "šā gada ražas"), Senāts aizrādījis, ka nav likuma, kas 
prasītu šādu ieķīlātā priekšmeta ārēju norobežošanu, tādēļ jāatzīst par pieļaujamu ari tādu lietu ieķīlā
šana, kuras ieķīlāšanas brīdī patstāvīgi vēl nepastāvēja3. Šajā spriedumā tomēr rodama nekonsekvence. 
Pirmkārt, ja ķīlas ņēmēja pielikusi labībai sargu, tad nav pamata uzskatīt, ka valdījums nodots constitutum 
possessorium ceļā, jo sarga pielikšanu Civillikums atzīst par lietas ņemšanu savā varā (883. p. 3. p.). 
Tāpēc nebija pamata atzīt, ka šādi izpaudies tikai animus possidendi. Otrkārt, šādā situācijā nebija 
pamata secināt arī, ka ieķīlāta dala no labības, jo, pieliekot sargu, ķīlas ņēmēja faktiski kontrolēja visu 

1 Višņakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz 
svešu lietu (841.-926., 1130.-1400. p . ) . - Ŗ „ 1998. - 191. Ipp. 

2 Konradi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935. - 365.-367. Ipp. - 1469., 1470. p. komentārs. 

3 Senāta civilā kasācijas departamenta 1938. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1938. - Spriedums nr. 5. - 9.-10. Ipp. 



"šā gada ražu". Treškārt, kaut ari šādā situācijā var uzskatīt, ka ķīlas devējam saglabājies lietojums, nav 
nekāda pamata uzskatīt, ka viņš realizē ķīlas ņēmēja valdījumu kā vietnieks. Šī apsvēruma dēl nav 
pamatots viedoklis, ka ķīlas priekšmeta lietojums izslēgts rokas ķīlas gadījumā. Tieši otrādi, kā redzams, 
pieliekot sargu, ķīlas ņēmējs nodrošina savu valdījumu pār ķīlas priekšmetu, vienlaikus neizslēdzot 
ķīlas devēja lietojumu un pat rīcību, patērējot, respektīvi, iznīcinot lietu. Šāda situācija gan iespējama 
tikai attiecībā uz patērējamām lietām. Kādā citā lietā, kurā strīda priekšmets bijis individuāli noteikta 
lieta - automobilis -, Senāts atzinis, ka "ķīlas tiesības var nodibināt uz constitutum possessorium pamala. 
Pats parādnieks tad sāk valdīt par labu ķīlas ņēmējam kā valdītāja vietnieks (detentor), bet ķīlas ņēmēja 
juridiska valdīšana ārēji izpaužas pieliktās ķīlu zīmēs un plombēs. VLK 641. un 806. pants (Civillikuma 
883. un 990. p. 3. d. -./. R.) nosaka, lai trešam personām jau pēc ieķīlātās mantas ārējām pazīmēm būtu 
redzams, ka tā ieķīlāta kā rokas ķīla (publicitātes princips). Tāpēc zīmēm, plombēm uti. jāatrodas tādā 
vielā, kur parasti varētu sagaidīt ķīlas ārēju apzīmējumu."1 Šajā gadījumā atšķirībā no iepriekšējā 
jautājums par valdījuma nodibināšanu constitutum possessorium ceļā ir daudz neskaidrāks. Zīmes 
uzlikšanu Civillikums gan atzīsi par lietas ņemšanu savā varā (883. p. 7. p.). taču - tikai ar nosacījumu, 
ka "viņš uzliek zīmi lietai, kas vairs neatrodas cita valdījumā". Apskatāmajā gadījumā lieta palikusi 
ķīlas devēja faktiskajā varā. Tāpēc šajā gadijumā it kā patiešām nodibināts kilas priekšmeta valdījums 
animus possidendi ceļā, ķīlas devējam saglabājies lietojums un it kā nav nekāda pamata apšaubīt, ka 
viņš realizē ķīlas ņēmēja valdījumu kā vietnieks. To, ka nav bijusi pilnībā izslēgta ķīlas devēja rīcība ar 
lietu, to pārdodot. Senāts kvalificējis kā ieguvēja neuzmanību, jo viņš nav pamanījis plombēs. Taču 
visa jautājuma būtība otrajā gadījumā ir ieķīlājuma ārējā manifestēšanā. Ja jau zīmes bija pamanāmas, 
tad nav arī pamata uzskatīt, ka ieķīlātais automobilis joprojām atrodas ne likai ķīlas devēja faktiskajā 
varā, bet ari valdījumā. Kvalificējot aprakstīto situāciju kā valdījuma nodibināšanu un līdz ar to ķīlas 
nodošanu constitutum possessorium ceļā. Senāts faktiski identificējis faktisko varu ar valdījumu, kas 
šajā gadījumā neatbilst lietas apstākļiem. Pieļaujot plombēs uzlikšanu, ķīlas devējs nevis turpinājis 
valdīt lietu ķīlas ņēmēja vārdā, bet faktiski pieļāvis ķīlas ņēmēja darbības, ko likums (883. p. 7. p.) 
pielīdzina valdījuma nodošanai. Ja tomēr šajā gadījumā Senāts norāda uz constitutum possessorium, tad 
las izskaidrojams ar 883. p. 7. punkta neskaidro formulējumu. Valdījuma iegūšanu likums šajā gadījumā 
saista ar a) zīmes uzlikšanu b) "lietai, kas vairs neatrodas cita valdījumā". Taču pati galvenā šajā 
spriedumā paustā viedokļa nepilnība ir pieņēmums, ka valdījuma nodošanu constitutum possessorium 
ceļā iespējams apvienot ar šīs nodošanas ārējo manifestēšanu. Pamali, kuru dēl lieta turpina atrasties tās 
personas varā, kas lielas valdījumu nodevusi citam (constitutum possessorium), izriet no šo divu personu 
vienošanās. Bet šī vienošanās, ja vien tā nav publiski reģistrēta (līdz ar to pārstājot būl rokas ķīlas 
paveids), nevar būt zināma citām personām pati par sevi. Jau šī iemesla dēl vien jāatzīst par pamatotu 
K. Erdmaoa viedoklis, ka rokas ķīlas nodošana ķīlas ņēmēja valdījumā constitutum possessorium cclā 
nav pieļaujama. Līdz ar to arī ķīlas priekšmeta lietojums nav savienojams ar rokas ķīlu. 

Ja uz ieķīlāto lietu piešķir kādu tiesību, samazinot ar to šās lietas vērtību, tad šis 
piešķīrums, ciktāl ar to samazinās ķīlas ņēmēja nodrošinājums, ir spēkā pret ķīlas 
ņēmēju tikai ar vina piekrišanu (1317. p.). Parādnieka nodibinātās reālnastas vai nomas 
līguma nostiprināšana zemesgrāmatā bez ķīlas turētāja piekrišanas nav spēkā neesoši 
paši par sevi, tomēr ķīlas turētājs, bez kura piekrišanas šādi darījumi veikti, ir tiesīgs 
realizēt savas ķīlas tiesības tā, it kā šie vēlāk radušies apgrūtinājumi neeksistētu. Tā, 
piemēram, viņš var pieprasīt ieķīlātās lietas pārdošanu tādā veidā, lai lieta būtu brīva 
no minētajiem apgrūtinājumiem, ja izrādīsies, ka minētie apgrūtinājumi var ietekmēt 
iespēju gūt apmierinājumu no ieķīlātās lietas pārdošanas. Servitūtu nodibināšana ir 
iespējama tikai ar hipotekāro kreditoru piekrišanu (1234. p.). Literatūrā pausts viedok
lis, ka kreditors var pat prasīt lietas sekveslrāciju un nodošanu viņam. Pie tam jautājums 
par to, vai šajā gadījumā tiešām pastāv lietas pasliktināšanās un tās vērtības pazeminā-

1 Senāta civilā kasācijas departamenta 1935. gadaspriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1936. - Spriedums nr. 75. - 57.-58. Ipp. 



šanās, kas attaisno ķīlas ņēmēja bažas, jāatrisina tiesas ceļā1. Iepriekšējam hipotekā
rajam kreditoram var tikt nodarīts kaitējums, ierakstot zemesgrāmatā vēlāku tiesību 
par labu citām personām, piemēram, servitūtu, reālnastas, izpirkuma tiesības, nomas 
vai īres līgumu u. tml. Šie īpašuma tiesību aprobežojumi neizbeidzas lietas pārdošanas 
gadījumā, un tos neizbeidz pat publiska izsole. Šādu aprobežojumu pastāvēšana, kuri 
ietverti zemesgrāmatā bez vecāko kreditoru piekrišanas, var padarīt nevērtīgāku ieķī
lāto lietu un lietas pārdošanu publiskā izsolē par neiespējamu vai arī vecākajam ķīlas 
turētājam neizdevīgu. Vienīgais veids, kā viņš var nodrošināt savas intereses, ir iznī
cināt apgrūtinājumu, kas nāk par ļaunu viņa interesēm, tiesas ceļā. 

Lai pārliecinātos, vai tiešām vēlākie apgrūtinājumi ietekmē lietas vērtību, var sarīkot divkāršo 
izsoli (Civilprocesa likuma 609. p.). Ja cena, kuru piedāvā, neņemot vērā vēlākos apgrūtinājumus, ir 
augstāka nekā cena, kuru piedāvā, pastāvot šiem vēlāk nodibinātajiem apgrūtinājumiem, respektīvi, 
atzīstot tos par spēkā esošiem, tad ir pilnīgi acīmredzams, ka apgrūtinājumi ietekmē kreditora tiesības. 
Taču arī šajā pēdējā gadījumā ir pamats atzīt apgrūtinājumus par saistošiem jaunajam ieguvējam tikai 
tādā gadījumā, ja piedāvātā cena sedz ne tikai pretenzijas, kuras ir nodrošinātas ar ķīlas tiesībām pirms 
vēlāko apgrūtinājumu nodibināšanas, bet arī dalu no tā kreditora prasījumiem, kurš ir pieprasījis divkār
šo izsoli. Respektīvi, ja arī cena, kas piedāvāta, atzīstot vēlākos apgrūtinājumus par spēkā neesošiem, 
vismaz daļēji nesedz divējādo izsoli - pieprasījušā kreditora prasījumu, tad tas nozīmē, ka cēlonis ir 
nevis vēlākie apgrūtinājumi, bet gan lietas pārmērīga apgrūtināšana ar parādu, kas pārsniedz lietas 
faktisko vērtību. Tādā gadījumā kreditora atsaukšanās uz vēlākajiem apgrūtinājumiem nav pamatota, jo 
tie neietekmē viņa iespējas gūt apmierinājumu no ieķīlātās lietas2. Ja neviens nevēlas pirkt īpašumu ar 
nosacījumu, ka visi apgrūtinājumi paliek, tad skaidrs, ka apgrūtinājumi pamazina kreditoru tiesības'. 
Tādi apgrūtinājumi kā servilūti, reālnastas, izpirkuma tiesības, nomas līgumi, īpašumu pārdodot, neiz
beidzas4. Tiešas norādes par to, ka visi minētie apgrūtinājumi neizbeidzas ar izsoli, kā to apgalvo 
V. Bukovskis citētajā vietā, atrodam gan tikai attiecībā uz izpirkumu (1262. p.). Tomēr šāds secinājums 
izriet no principa, ka ieguvējam ir saistošas tiesības, kuras nodrošinātas ar jebkuru ierakstu, pat atzīmi 
zemesgrāmatā pirms īpašuma tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā. Kā atzinis Senāts kādā lielā, juridisko 
stāvokli negroza pat tas apstāklis, ka atzīmes vietā vēlāk ir ierakstītas ķīlu tiesības, jo atzīme tikai 
ieņēma ločus (vietu -./. R.) vēlāk ierakstāmām tiesībām, konkrētā gadījumā liesas hipotēkai5. Divkāršā 
izsole var notikt pēc ieinteresēto hipotekāro kreditoru lūguma. Šādas tiesības ir gan hipotekārajam 
kreditoram, ja īpašumu pārdod viņa piedzinuma apmierināšanai, gan arī jaunākajam hipotekārajam 
kreditoram, ja piedzīšana notiek pēc vecākā kreditora pieprasījuma, ņemot vērā, ka šādā situācijā, 
ievērojot pirmtiesību hipotekāro prasījumu apmierināšanā, jaunākā kreditora prasījums var palikt pilnīgi 
neievērots, apstiprinot augstāko nosolīto cenu un sadalot ieņemto naudu kreditoriem'1. Ja īpašumu pārdod 
pēc nenodrošinātā (hirografārā) kreditora pieprasījuma vai tādēļ, lai apmierinātu hipotekāra prasījumu, 
kas ierakstīts zemesgrāmatā pēc apgrūtinājuma ievešanas, tad divkāršā izsole nevar notikt, jo, lai 
apmierinātu personisko prasījumu, īpašumu nevar pārdot par cenu, kas zemāka par visu hipotekāro 
prasījumu kopsummu; laika ziņā vecākais apgrūtinājuma ierakstījums saistošs laika ziņā jaunākam 
hipotekāram kreditoram par labu7. 

1 Evdmann C. System des Privatrechts der Oslseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 2. Sachen
recht. - Riga: Kymmcl's Verlag, 1891. - S. 399. 

2 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 590, 591. 
3
 Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. - R., 1933. - 633.-634. Ipp. 

4 Turpat. — 633. Ipp. 
5 Senāta civilā kasācijas departamenta 1937. gada spriedumi//Tieslielu ministrijas vēstneša pielikums. — 

1937. - Spriedums nr. 55. - 64. Ipp. 
'• Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. - R., 1933. - 634. Ipp. 
7 Turpat - 635. Ipp. 



Gadījumā, ja tiek pārdota ieķīlātā lieta, kas nepieder parādniekam, bet gan trešajai 
personai, tai nav tiesību lietu vindicēt, ņemot vērā 1065. panta noteikumu attiecībā 
pret personu, kas lietu ieguvusi labticīgi. Parādniekam nepieder arī tiesība pieprasīt 
pārdošanas ceļā iegūto naudas summu. Lietas īpašniekam pieder tikai tiesības vērst 
personisku prasību pret to personu, kuram viņš uzticējis ieķīlāto un pārdoto lietu'. 

Nodibinot tālākas ķīlas tiesības, tās neaizskar iepriekšējo kreditoru intereses, lai 
gan ar to tiek samazināta ieķīlātā priekšmeta vērtība. 

Ja, lietu ieķīlājot, ieķīlātājs vēl nav bijis tās īpašnieks, bet tomēr ir to valdījis 
tādējādi, ka varētu iegūt par īpašumu ar ieilgumu, tad ieilguma tecējums viņam var 
turpināties un beigties arī pa to laiku, kamēr lieta ieķīlāta, kaut arī viņš būtu nodevis 
to valdīt un lietot ķīlas ņēmējam (1318. р.). 

Ķīlas kreditora jeb ķīlas ņēmēja tiesība ir pieprasīt nekustamā īpašuma pārdošanu 
saistības nepildīšanas gadījumā (1319. pants). Šādu tiesību īpašnieks var nodot ķīlas 
tiesību turētājam vienīgi tad, ja pats ir tiesīgs īpašumu brīvi pārdot, jo, pēc vispārējā 
principa, neviens otram nevar nodot vairāk tiesību principu, nekā pašam ir. Meklēt 
apmierinājumu no ieķīlātas lietas ir ķīlas ņēmēja tiesība, nevis pienākums. Ķīlas ņēmē
jam tādēļ nav liegts vispirms vērsties ar prasījumu personiski pret pašu parādnieku. 
Tādēļ nepamatots ir atteikums prasītājam prasībā pret parādnieku, pamatojoties uz to, ka 
prasītājam ir tiesības un iespēja meklēt apmierinājumu pret personu, kuras saistība ir 
ieķīlāta3. Jebkāda veida darījumi starp ķīlas devēju un trešo personu neietekmē minētās 
ķīlas ņēmēja tiesības, kamēr kreditors (ķīlas ņēmējs) nav šīs darbības akceptējis4. 

Romiešu tiesībās pastāvēja vairāki pārdošanas priekšnoteikumi: ja kreditors nav 
saņēmis saistības izpildījumu pilnīgi vai kādā daļā, ja kreditors ir brīdinājis parād
nieku, ka nolēmis uzsākt ieķīlātās lietas pārdošanu, ja pagājuši 2 gadi kopš šāda 
brīdinājuma, ja kreditors ir pirmais vai arī vienīgais ķīlas ņēmējs. Pēc dažu juristu 
domām, vēl bijis nepieciešams ari piektais nosacījums, proti, ja parādnieks būtu 
pieļāvis nokavējumu vai arī ja parādam ir bezstrīdus raksturs. Modernajās tiesībās 
nekustamu lietu pārdošana vienmēr notiek publiskas izsoles ceļā ar tiesas starpnie
cību, savukārt 2 gadu termiņa notecējums vairs netiek uzskatīts par pārdošanas nepie
ciešamo priekšnoteikumu5. 

Ķīlas ņēmējs nedrīkst ķīlu pārdot, pirms nav pienācis samaksas termiņš. Ja tur
pretim viņš to pārdod, tad viņam jāatlīdzina parādniekam visi līdz ar to sagādātie 
zaudējumi un izdevumi. Ja pircējam bijusi zināma ķīlas ņēmēja rīcības pretlikumība, 
parādniekam ir tiesība prasīt atpakaļ pārdoto lietu (1320. р.). 

1
 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 587, 588. 
2
 Konrādi F., Valters А. Lielu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935. - 327. Ipp. - 1384., 1385. p. komentārs. 

3 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 592, 593. 
4
 Konrādi F., Valters А. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 

1935. - 352. Ipp. - 1441. p. komentārs. 
5 Барон Ю. Система Римского гражданского права. Книга III. Вещные права. - С.-Петербург, 

1908 .-С. 155-156. 



Izšķir privātu pārdošanu un pārdošanu izsoles ceļā ar tiesas starpniecību. Izsole 
ir publisks akts. To nevar uzskatīt par atsavināšanas līgumu, un uz to neattiecas 
Civillikuma noteikumi par īpašuma iegūšanu ar nodošanu, jo, atsavinot lietu izsoles 
ceļā ar tiesas starpniecību, nav nepieciešama ari lietas nodošana. īpašuma tiesības 
pāriet, pamatojoties uz pašu izsoles aktu1. Romiešu tiesībās ķīlas pārdošana izsolē 
bija retums. To pielietoja izņēmuma gadījumos, piemēram, ja ķīlas ņēmējs bija valsts 
kase2. Modernajās tiesībās - tieši otrādi - biežāk sastopama ķīlas priekšmeta pārdo
šana izsoles ceļā. Tikai īpašas norunas gadījumā iespējama privāta pārdošana. Privāta 
pārdošana Civillikumā apzīmēta kā tiesība pārdot ķīlu par brīvu cenu. To ķīlas ņēmējs 
drīkst tikai tādā gadījumā, ja parādnieks vai nu ieķīlājot, vai vēlāk noteikti viņam 
piešķīris šo tiesību (1321. p.). (sk. 6. pielikumu). Pie tam attiecībā uz nekustamu 
lietu pārdošanu izteikums "pārdot ķīlu par brīvu cenu" izsenis tulkots tādā nozīmē, 
ka ar to saprot brīvprātīgu publisku pārdošanu3, respektīvi, labprātīgas tiesas izsoles 
ceļā (Civilprocesa likuma 396. p.). Šis princips balstās uz procesuāliem apsvēru
miem, lai novērstu interešu konfliktu, kādā objektīvi atrodas ķīlas ņēmējs, pārdodot 
ieķīlāto priekšmetu. Nav loģiski pamatots jaunākajā literatūrā paustais viedoklis, kas 
skaidro šo principu ar Zemesgrāmatu likuma 61. panta noteikumu, respektīvi, ar to, 
ka tiesību nostiprinājumus zemesgrāmatā var izdarīt tikai ar īpašnieka piekrišanu4. 
Šāds izskaidrojums balstās uz pilnīgi nepieņemamu apsvērumu, ka ķīlas priekšmeta 
pārdošana, ko veic ķīlas ņēmējs, ir ari ķīlas devēja rīcības akts. Ķīlas devējs rīkojas 
ar lietu tās ieķīlāšanas, nevis pārdošanas brīdī (1305., 1306. p.). Ja viņam šādu tiesību 
nav, tad ķīlas līgums un līdz ar to - ieķīlātās lietas pārdevums nav spēkā. Ja turpretim 
viņam šādas tiesības ir lietas ieķīlāšanas brīdī, tad ķīlas priekšmeta pārdošanas tie
siskumu vairs neietekmē turpmākās pārmaiņas ķīlas devēja personā vai statusā. Arī 
tādā gadījumā, ja ķīlas ņēmējs pārdod priekšmetu privāti, viņš tik un tā darbojas kā 
pārdodamās lietas īpašnieka vietnieks, kurš tiesību pārdot ieguvis, pamatojoties uz 
līgumu par ķīlu, ko var uzskatīt arī par ieķīlātās lietas īpašnieka piekrišanu pārdo
šanai, ja iestājas attiecīgie nosacījumi. 

Ķīlas ņēmējs, kam parādnieks atvēlējis pārdot ieķīlāto lietu par brīvu cenu, atbild 
par pārdošanu kā pilnvarnieks (1328. p.). Ja pārdoto ķīlu pircējam attiesā, tad viņam 
jāprasa zaudējumu atlīdzība no ieķīlātāja, nevis no ķīlas ņēmēja, kas šo lietu viņam 
pārdevis kā ķīlu (1333. p.). Jebkurā gadījumā, ķīlas ņēmējam pārdodot ķīlas priekš
metu, ķīlas devēja piekrišana šādai atsavināšanai jau dota ieķīlāšanas brīdī. Pieļaujot 
kaut vai domu, ka ķīlas devējs varētu līdz ķīlas priekšmeta pārdošanai šo piekrišanu 
atsaukt, tiktu iznīcināta ķīlas kā saistību nodrošinājuma jēga. Tas, protams, attiecināms 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-
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kā uz kustamu, tā ari uz nekustamu lietu atsavināšanu. Tāpēc principu par nekustamo 
ķīlas priekšmetu publiskas pārdošanas prasību iespējams atvasināt nevis no no
teikuma par īpašnieka piekrišanas nepieciešamību, lai grozītu zemesgrāmatu akta 
ierakstu, bet gan no pašu zemesgrāmatu vešanas publiskuma principa. Ķīlas devējs 
var ietekmēt tikai ķīlas pārdošanas veidu. 

Piekrišanu ķīlas pārdošanai par brīvu cenu parādnieks var izpaust, pamatojoties 
uz sevišķu vienošanos, bet par šādu gribas izpausmi var liecināt arī tā līguma īpašības, 
kas nodibina ķīlas tiesības1. Ja starp ķīlas ņēmēju un parādnieku bijis norunāts nepār
dot ieķīlāto lietu, tad šāda noruna jāattiecina uz pārdošanu par brīvu cenu (1322. р.). 
Parādniekam kā lietas īpašniekam arvien ir tiesība, dodot nodrošinājumu ķīlas ņē
mējam, prasīt lietas pārdošanu izsolē, lai no ieņemtās summas samaksātu savu parādu 
(1323. р.). 

Kreditora tiesība gut apmierinājumu no parādnieka mantas nenozīmē, ka viņam 
šī manta kaut vai daļēji pieder. Šīs tiesības kreditors var realizēt tikai tādos apmēros 
un tādās robežās, kādās tās pieder pašam parādniekam. Tā, piemēram, ja parādniekam 
pieder lietojuma tiesības uz svešu mantu, tad vina kreditori nevar prasīt šīs mantas 
pārdošanu, bet var pretendēt uz parādnieka gūtajiem ienākumiem no šīs mantas. Ja 
kādai trešai personai pieder lietojuma tiesības uz parādnieka mantu, tad viņai savukārt 
ir tiesības nepieļaut šīs mantas pārdošanu2. 

Ja ķīlu apstrīd citi kreditori, pirms nolīdzināts ar to nodrošinātais prasījums, tad 
ķīlas ņēmējs var prasīt no parādnieka, lai tas aizstāv apstrīdēto ķīlas tiesību un 
atlīdzina viņam nodarītos zaudējumus un izdevumus (1324. р.). Atzīme par trešo 
personu prasījumiem pret ieķīlāto lietu nevar apturēt hipotekārā kreditora prasību 
par ieķīlātā nekustamā īpašuma nekavējošu pārdošanu. Tomēr šis noteikums nav 
piemērojams tādā gadījumā, kad trešā persona iesniedz prasību ne vien pret- ķīlas 
devēju un pret ieķīlāto īpašumu, bet arī pret hipotekāro kreditoru par hipotēkas 
darījuma atzīšanu par spēkā neesošu, jo saskaņā ar Civillikuma 1680. pantu darījuma 
iekšējos trūkumus koroborācija nenovērš un akts, kas nav spēkā pēc sava satura, 
neiegūst ar to nekādu spēku. No tā izriet, ka launticīgs hipotekārais kreditors, kurš ir 
slēdzis darījumu par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu, zinot, ka šis nekustamais īpašums 
patiesībā nepieder personai, kura norādīta zemesgrāmatā par tā īpašnieku, nevar, 
neraugoties uz viņa darījuma koroborāciju, izlietot tās tiesības, kuras pēc likuma 
pieder hipotekārajiem kreditoriem. Ja vienlaikus ar prasību par īpašuma tiesību atzī
šanu uz ieķīlāto īpašumu, kurš ir nolikts publiskai izsolei, iesniegta arī prasība par tā 
darījuma atzīšanu par spēkā neesošu, uz kura pamata nekustamais īpašums ingrosēts 
(nostiprināts), pie tam prasība pamatota ar tā darījuma iekšējiem trūkumiem, uz kura 
apmierināšanu izsole noteikta, un šāda prasība nodrošināta ar atzīmes izdarīšanu 
zemesgrāmatā, tad izsole apturama3. 

1 Konrādi F., Valters А. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma 111 daļas skaidrojumi. — R., 
1935.-355. Ipp. - 1443., 1444. p. komentārs. 
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Ķīlas ņēmēja prasīto ieķīlātās lietas pārdošanu parādnieks var novērst, tikai pilnī
bā samaksājot ķīlas parādu, nevis tikai kādu dalu, kā arī izdarot apsolījumu dot ķīlas 
ņēmējam drošību ar galvojumu vai kādā citā veidā. Bet, ja parādnieks pilnībā samak
sā savu parādu, kaut arī pašā pārdošanas brīdī, tad pārdošana apturama un ieķīlātā 
lieta atdodama parādniekam atpakaļ (1325. p.). Parādnieka pamatota prombūtne 
nevar aizkavēt ķīlas pārdošanu1. 

Tiesai jānodibina, kurš no hipotekārajiem kreditoriem vērsīs piedzinumu izsoles 
ceļā, kā arī jānosaka, vai tā summa, no kuras izsole sākusies, patiešām bijusi zemāka 
par tām summām, kuras savukārt baudījušas priekšrocību attiecībā pret hipotekāra-
piedzinēja prasījumu2. 

Izsole sākas no visu to prasījumu kopsummas, kuriem tiesība saņemt prasījuma 
apmierinājumu pirms piedzinēja prasījuma, bet, ja tādu prasījumu nav vai šo privile
ģēto prasījumu kopsumma mazāka par novērtējuma summu, tad no tās3. Novērtē
juma sākuma summa ir atkarīga no tā, vai prasījumus pret pārdodamo lietu vērš tikai 
ķīlas turētāji (hipotekārie kreditori) vai līdztekus viņiem savus prasījumus pret lietu 
vērš ari nenodrošinātie kreditori, ko agrāk sauca par hirografāriem kreditoriem vai 
vienkārši hirografāriem. Ja piedzinumu vērsuši hirografārie kreditori, tad izsolei 
jāiesākas ar summu, kas nav mazāka par visu hipotēku un to parādu kopsummu, kuri 
savukārt bauda priekšroku attiecībā pret hipotēkām. Ja piedzinumu pret nekustamo 
īpašumu vērsis viens no hipotekāriem un daži hirografāri, tad nav jāņem vērā visu 
pārējo (pēc minētā hipotekāra nākamo) hipotekāru prasījumi, bet tikai tie prasījumi, 
kuriem ir priekšroka attiecībā pret minētajam hipotekāram piederošo hipotekāro 
prasījumu4. Ja piedzīšana notiek pēc hipotekāra kreditora pieprasījuma, tad tam 
sekojošo - jaunāko hipotekāro kreditoru prasījumus ņem vērā tikai novērtējuma 
summas robežās, bet pārējā viņu prasījumu summa var palikt arī neapmierināta. Lai 
panāktu savu prasījumu apmierināšanu pilnā apmērā, tiem iespējams tikai piedalīties 
izsolē un ar līdzsolīšanu panākt nekustamās mantas pārdošanu par tādu cenu, kas 
sedz viņu hipotekāros prasījumus (1314. p. 1. d.. 1380. p.). Ievērojot šīs hipotekāro 
kreditoru intereses, tiek piešķirta tiesība celt iebildumus pret zemu novērtējumu5. Kā 
norādījis Senāts, katram hipotekārajam kreditoram ir jābūt modram par savām tiesī
bām, un tādēļ viņiem ir ne vien tiesība, bet pat pienākums piedalīties izsolē un izsolīt 
savu prasījumu, jo pretējā gadījumā neizsolītās hipotēkas tiktu dzēstas zemesgrāmatā 
(1380. p.)6. 

Pērkot ķīlas priekšmetu izsolē, pircējam ir tiesības ieskaitīt pirkuma cenā tos 
prasījumus, kas viņam pašam ir pret ķīlas priekšmeta īpašnieku. Tiesa gan, pašreiz 
1 Konrādi F., Valters A. Lielu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R.. 
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spēkā esošā Civilprocesa likuma 612. pants ierobežo šīs pircēja tiesības, norādot, ka 
viņam ir tiesības ieskaitīt pirkuma cenā tikai vina hipotekāros prasījumus. Šāds 
noteikums būtiski atšķiras no analogās normas pirmskara Civilprocesa nolikuma 
1312. panta, kurā bija minēti nevis tikai pircēja hipotekārie prasījumi, bet gan jeb
kuras pircēja pretenzijas. Uz to īpaši norādījis Senāts kādā spriedumā, uzsverot, ka šī 
norma nebūt neaprobežo pircēju paša ieskaitāmo pretenziju ziņā tikai ar hipotekāriem 
prasījumiem vien, jo runa ir par pircēja pretenzijām vispār1. Pašreiz spēkā esošajā 
Civilprocesa likuma 612. pantā paredzētajam pircēja prasījumu ieskaita aprobe
žojumam tikai ar viņa hipotekāriem prasījumiem nav rodams nekāds loģisks pama
tojums. Ja izsole ierosināta pēc hirografārā kreditora pieprasījuma, kurš vēlas ieskaitīt 
hirografāro pretenziju pirkuma cenā, novērtējuma summa pārdodamajai lietai tik un 
tā veidosies no visiem hipotekārajiem prasījumiem, kuriem ir priekšroka attiecībā 
pret hirografārajiem prasījumiem, kā arī visiem tiem, kam ir vienādas tiesības ar šī 
konkrētā pircēja prasījumiem. 

Iegūtās naudas summas sadale starp kreditoriem un parādnieku (ja pieņem, ka 
summa izrādās lielāka par visu prasījumu kopsummu). Kā norādījis V. Bukovskis, 
"ja summa ieņemta, pārdodot nekustamo īpašumu, tad, ņemot vērā, ka, izšķirot 
prioritātes un priekšrocības jautājumus par dažādām uz īpašumu gulošām hipotēkām 
un par to iespējamos strīdus, naudas sadalīšanu nevar nodot tiesu izpildītājam arī tajā 
gadījumā, ja ieņemtā summa būtu pietiekoša visu kreditoru prasījumu apmierinā
šanai, kamdēļ likums paredz, ka šādu summu sadalīšanu izdara apgabaltiesa"2, pie 
tam sadalīšana var būt labprātīga, piedzinējiem (kreditoriem) un parādniekam sav
starpēji vienojoties. Un tikai tādā gadījumā, ja divu nedēlu laikā no dienas, kad 
piedzītā summa nodota tiesai, starp parādnieku un kreditoriem nenotiek labprātīga 
vienošanās par ienākošās summas, kas paredzēta viņu prasību apmierināšanai, sadalī
šanu, tad sastādīt aprēķinu uzdod kādam no apgabaltiesas locekļiem, kuru izraudzījis 
priekšsēdētājs, vai arī to sastāda miertiesnesis pēc piederības (toreiz spēkā esošā 
Civilprocesa nolikuma 1359. p.). Saskaņā ar pašreiz spēkā esošā Civilprocesa likuma 
noteikumiem visas šīs darbības, kā arī naudas sadali starp kreditoriem un parādnieku 
veic tiesu izpildītājs. Piedzinēja, parādnieka un citu personu tiesību aizsardzība ir 
paredzēta vienīgi kā iespēja pārsūdzēt tiesu izpildītāja darbības rajona (pilsētas) tiesā 
pēc tiesu izpildītāju kantora atrašanās vietas, ko var izdarīt desmit dienu laikā, skaitot 
no pārsūdzamās darbības izdarīšanas. Par tiesas lēmumu var iesniegt blakussūdzību 
(Civilprocesa likuma 632. p. 3. d.). Tas nozīmē, ka salīdzinājumā ar pirmskara praksi 
tur, kur lietas izskatīšana toreiz tikai sākās, tagad tā beidzas, jo, ja lēmums, ko kā 
pirmās instances tiesa pieņēmusi rajona vai pilsētas tiesa, tiek pārsūdzēts, tad ap
gabaltiesa, izskatot blakussūdzību, taisa lēmumu, kas šajā jautājumā ir galīgs. Tāpat 
atšķiras arī procedūra, kādā nosaka izsoles sekas - nekustamā īpašuma iegūšanu. 
Saskaņā ar agrāk spēkā bijušo Civilprocesa nolikumu apgabaltiesa taisīja lēmumu 
par pārdotās nekustamās mantas nostiprināšanu pircējam (Civilprocesa nolikuma 
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1307. р.), turpretī saskaņā ar tagad spēkā esošā Civilprocesa likuma 613. panta notei
kumiem lietu par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu tiesa izskata tiesas 
sēdē, iepriekš par to paziņojot piedzinējam, parādniekam un hipotekārajiem kredito
riem. Tiesa pieņem lēmumu par pārdotā nekustamā īpašuma nostiprināšanu. Par 
tiesas lēmumu var iesniegt blakussūdzību. Tātad arī šajā gadījumā, tā kā nav norādes, 
ka šo darbību noteikti apstiprina apgabaltiesa, procedūra izbeidzas apgabaltiesā kā 
pēdējā instancē, pat ja lēmums, ko pieņems rajona vai pilsētas tiesa, tiks pārsūdzēts. 
Saskaņā ar pirmskara kārtību apgabaltiesas lēmumam par izsolē pārdotā immobila 
apstiprināšanu pircējam bija sprieduma nozīme. Tas pēc būtības izšķir jautājumu par 
tiesību uz immobili un no procesuālā viedokļa piešķir tiesības augstākai tiesas instan
cei rīkoties pēc Civilprocesa nolikuma 712. panta, uzliekot viņai par pienākumu 
neaprobežoties ar pārsūdzētā lēmuma atcelšanu, bet taisīt jaunu lēmumu, kurš atvieto 
pārsūdzēto lēmumu1. Tādējādi, pārņemot Civilprocesa nolikuma terminoloģiju un 
atdarinot to pēc formas, Civilprocesa likums nav pārņēmis šī nolikuma un šīs proce
dūras būtību, kas nozīmēja, ka, kaut gan arī šajās lietās tiesa taisīja lēmumu, likums, 
pirmkārt, noteica, ka šī tiesa vienmēr ir ne zemāka par apgabaltiesu, otrkārt, ka 
šāda lēmuma pārsūdzēšanas gadījumā, kaut gan tas tiek izdarīts tāpat kā tagad -
blakussūdzības formā, nākamai tiesas instancei ir jātaisa jauns lēmums - tātad to 
savukārt atkal varēja pārsūdzēt, tādējādi šīs lietas pirmskara praksē nonāca līdz pat 
Senātam. 

Noruna, ka parādnieka nokavējuma gadījumā ķīlas ņēmējs var paturēt ieķīlāto 
lietu sava prasījuma vietā (lex commissoria), nav spēkā (1334. р.). Noslēdzot līgumu 
par ķīlu, parādnieks vienmēr atrodas grūtā situācijā, kuru nereti izmanto kreditors. 
Viens no šādiem neizdevīgiem nosacījumiem ir 1334. pantā paredzētais nosacījums. 
Tādēļ likums šādu darījumu aizliedz, kaut arī tādā veidā tiek ierobežota pušu gribas 
brīvība līgumu slēgšanā. Tomēr šis likuma aizliegums neattiecas uz tiem darījumiem, 
kuri noslēgti jau pēc maksājuma termina iestāšanās, jo šajā stadijā jau vairs nevar 
runāt par kreditora tiesību ļaunprātīgu izmantošanu2. Tomēr šādas norunas atzīšana 
par spēkā neesošu ir darījuma dalībnieku ziņā. Tiesai nav tiesību pēc savas iniciatīvas 
ierosināt jautājumu par 1334. pantā minētā noteikuma atzīšanu par spēkā neesošu. 
Bez tam šis noteikums neattiecas uz gadījumiem, kad lieta tiek paturēta ķīlas ņēmēja 
īpašumā pēc nenotikušas izsoles3. 

Kreditora izteiktā vēlēšanās paturēt ieķīlāto nekustamo lietu sev. Saskaņā ar 
Civilprocesa likuma 616. p. 2. punktu par otrās un trešās izsoles nenotikšanas sekām 
norādīts, ka arī šādā gadījumā katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā 
arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēlu laikā no nenotikušās izsoles 
dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Kreditoru 
tiesība prasīt jaunu izsoli (pēc nenotikušās pirmās izsoles) vai īpašumu paturēt sev 
(pēc nenotikušās pirmās vai otrās izsoles) nav materiālas dabas. Šī tiesība raksturojama 
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tikai kā viens no likumā paredzētiem kreditoru prasījumu apmierinājuma veidiem; šī 
tiesība kreditoram tādēļ nevar piederēt absolūti un lietas īpašnieks var - kamēr 
kreditoru tiesības nav galīgi realizētas - iemaksāt vajadzīgo naudas summu, ar kuru 
kreditoru pretenzijas tiktu apmierinātas, līdz ar to viņu tiesība ķīlu paturēt atkristu1. 
Kā norādījis Senāts kādā spriedumā, kreditors - piedzinējs, kas sakarā ar izsoles 
atzīšanu par nenotikušu pieteicis tiesai savu vēlēšanos immobili paturēt sev, ar šādas 
vēlēšanās pieteikumu vien vēl neiegūst kādu materiālu, absolūtu tiesību uz immobili. 
Tāpēc parādnieks, iemaksājot vajadzīgo summu kreditoru piedzinēju prasījumu seg
šanai, var izbeigt kreditora tiesību ieķīlāto lietu paturēt par īpašumu. Šī parādnieka 
tiesība pieder viņam, līdz nerealizējas kreditora tiesība paturēt sev ieķīlāto lietu 
sakarā ar nenotikušo izsoli, respektīvi, līdz tiesas lēmumam par īpašuma tiesību 
apstiprināšanu kreditoram. Tikai piesakot vēlēšanos paturēt immobili sev, kreditors 
vēl neiegūst materiālās tiesības uz šo lietu, bet gan tikai jaunu līdzekli savu pretenziju 
apmierināšanai, un tādēļ kreditoram nepieder absolūta tiesība izlietot paturēšanas 
tiesības2. 

Rokas ķīlas nodibināšanas īpatnības. Līdztekus jau iepriekš izskatītajiem apsvē
rumiem par rokas ķīlas nodibināšanas iespēju constitutum possessorium ceļā vēl vērā 
ņemamas vairākas īpatnības, kas saistītas ar rokas ķīlas priekšmetu - kustamām 
lietām, proti, to nodošana ķīlā saistīta ar principa "Hand muss Hand wahren" piemē
rošanu, kas nozīmē, ka šādu priekšmetu ieķīlājums būtībā iegūst spēku arī tādā 
gadījumā, ja ieķīlātājs nav bijis ķīlas priekšmeta īpašnieks, jo īstais īpašnieks šīs 
lietas no labticīgā ķīlas ņēmēja vairs nevar atprasīt, ņemot vērā 1065. un 1066. pantā 
paredzētos ierobežojumus. Tiem korespondē vairākas normas sadaļā par rokas ķīlu, 
proti, ja lietu, kas nodota izstrādāšanai vai pārvadāšanai, ieķīlā trešajai personai, tad tā 
nodrošina parādu tikai izstrādāšanas vai pārvadāšanas maksas apmērā, pēc kuras sa
maksas lietas īpašniekam ir vienmēr tiesība to izpirkt (1342. p.). Ja kāds labticīgi pie
ņem par rokas ķīlu sava prasījuma nodrošināšanai tādu kustamu lietu, kuru īpašnieks 
labprātīgi uzticējis (1065. p.) ieķīlātājam, tad šī lieta atbild ķīlas ņēmējam par viņa 
prasījuma nolidzinājumu, līdz to izpērk ieķīlātājs vai īpašnieks (1343. p.). Savukārt 
šie noteikumi neattiecas uz noziedzīgā ceļā iegūtu vai nozaudētu lietu ieķīlāšanu. 
Tās jāatdod īpašniekam uz viņa pieprasījumu, taču labticīgais ķīlas ņēmējs var paturēt 
šīs lietas un neizdot nedz ieķīlātājam, nedz trešajai personai, kura nav noziedzīgi 
iegūtās vai nozaudētās lietas īpašnieks (1344. p.). Attiecībā pret noziedzīgā ceļā 
iegūtās vai nozaudētās lietas īpašnieku pat nav īpašas atšķirības atkarībā no tā, vai 
ķīlas ņēmējs ir labticīgs vai launticīgs. Launticīgam ķīlas ņēmējam gan jāatdod šāda 
rokas ķīla tās atprasītajam - īpašniekam bez atlīdzības (1345. p.). Tas nozīmē, ka 
šajā gadījumā īpašnieka prasības ceļā atgūto lietu ļaunticīgais ķīlas ņēmējs atšķirībā 
no labticīgā nevar paturēt līdz lietas uzturēšanas izdevumu atlīdzināšanai. Uz to 
tiesības ir tikai labticīgajam ķīlas ņēmējam. Saistību ieķīlājums iespējams, nododot 

1 Senāta civilā kasācijas departamenta 1935. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1936. - Spriedums nr. 4. - 118.-119. Ipp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1933. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1935.-Spriedums nr. 1 2 . - 16. Ipp. 



ķīlas ņēmējam dokumentu, kā arī atzīmējot ieķīlājumu uz dokumenta oriģināla1. 
Likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 18. panta 4. dala nosaka, ka sertifikātu 
ieķīlājumu līgumi ir spēkā tikai tad, ja tie noslēgti rakstveidā, un tie ir jāreģistrē 
privatizācijas sertifikātu kontā un jāieraksta sertifikātu grāmatiņā. 

Rokas ķīlas ņēmēja pienākums rūpēties par ķīlas priekšmeta saglabāšanu. Rokas 
ķīlas ņēmēja pienākumi ārēji ir līdzīgi glabātāja pienākumiem, taču atbildība - lielā
ka. Glabātājs atbild tikai tad, ja ir viņa vaina. Ari rokas ķīlas ņēmēja atbildība aprak
stīta kā atbildība par vainu (1347. p. 2. dala). Taču norāde uz to, ka ķīlas ņēmējam 
jārūpējas par ieķīlāto lietu kā gādīgam saimniekam (1347. p. 1. dala) un ķīlas ņēmēju 
no atbildības atbrīvo tikai nepārvarama vara vai noziedzīgs nodarījums (1347. p. 
3. dala), nozīmē, ka nav izslēgtas situācijas, kad ķīlas ņēmējs atbild arī par parastu 
gadījumu. Pie tam gadījumos, ja rokas ķīlas ņēmējs pretēji norunai izmantojis lietu, 
viņš pat atbild par tās bojāeju nepārvaramas varas dēl (1349. p.). 

Ķīlas ņēmēja aizturējuma tiesība. Kā izņēmums no vispārējā principa par ķīlas 
tiesību akcesoro raksturu un to izbeigšanos ar ķīlu nodrošinātā prasījuma izbeigšanās 
dēl ir noteikums, ka rokas ķīlas ņēmējs var aizturēt ķīlu arī par visiem saviem pārējiem, 
pat personiskiem prasījumiem pret ieķīlātāju (1353. p.). Šis no romiešu tiesībām aiz
gūtais noteikums nav loģiski pamatojams ar ķīlas tiesībām. Šī iemesla dēl šis noteikums 
kā izņēmums no vispārējā principa nevar tikt tulkots paplašināti. Tā, piemēram, kredito
ram nav tiesību pēc saistības izpildes aizturēt pašu ķīlu apliecinošo dokumentu, kas 
nav uzskatāms par ķīlas priekšmetu. Lai izmantotu ķīlas aizturēšanas tiesību attiecībā 
uz citām prasībām, nepieciešams, lai gan vienā, gan otrā tiesiskajā attiecībā atrastos 
viens un tas pats parādnieks. Tā, piemēram, viena laulātā parāda dēl nevar aizturēt ķīlu, 
ko devis otrs laulātais, izņemot gadījumu, ja laulātie atrodas mantas kopībā, pie tam 
viens no laulātajiem atzinis otra laulātā parādu vai arī viens laulātais, uzņemoties sais
tību, darbojies otra uzdevumā. Aizturējuma tiesība gan pieder arī ķīlas ņēmējam attiecī
bā pret ķīlas devēja cesionāru. Aizturēšanas tiesību nevar izlietot pret lietas īpašnieku, 
kurš nav bijis tās ieķīlātājs, taču to var izlietot pret ieķīlātāju, kurš nav bijis parādnieks. 

Ķīlas devēja tiesības atsavināt ieķīlāto lietu. Arī rokas ķīlas gadījumā paliek 
spēkā vispārējais princips, ka ar ķīlas nodibināšanu neizbeidzas īpašnieka tiesības uz 
ieķīlāto lietu, kaut arī tā nodota ķīlas ņēmēja valdījumā. Tas nozīmē, ka ķīlas priekš
meta īpašnieks ari pēc rokas ķīlas nodibināšanas var brīvi rīkoties ar rokas ķīlas 
priekšmetu, to pārdodot (izņēmums ir vienīgi attiecībā uz komercķīlu). Tomēr rokas 
ķīlas priekšmeta atsavināšanas gadījumā ķīlas ņēmējam nav pienākuma šo lietu izdot 
lietas ieguvējam, kamēr nav nolīdzināti visi prasījumi, par kuriem ķīla atbild (1354. p.). 

Ķīlas devēja rīcības tiesības ar ķīlas priekšmetu saglabājas arī tādā nozīmē, ka 
viņš var šo priekšmetu ieķīlāt tālāk. Taču, tā kā rokas ķīla savienota ar ieķīlātā 
priekšmeta valdījumu, bet vienu un to pašu lietu nevar vienlaikus valdīt vairākas 
personas (878. p.), tad rokas ķīlas priekšmeta tālāka ieķīlāšana iespējama ne citādi 
kā tikai kopā ar pašu saistību, ko ķīla nodrošina (1355. p.). 

Sinaiskis V. Saimniecisko tiesību lietiskas normas. - R.: Tieslietu ministrijas vēstnesis, 1935. -
726. lpp. 



Rokas ķīla izbeidzas līdztekus vispārējiem ķīlas tiesību izbeigšanās gadījumiem 
arī ar klusu atteikšanos tādos gadījumos, kad ķīlas ņēmējs atdod atpakaļ viņam 
nodoto ķīlu vai arī ieķīlāto lietu ar pēdējās gribas rīkojumu tiesīgi novēl savam 
parādniekam (1359. p.). 

Lietošanas ķīla. Tās priekšmets var būt gan kustama, gan nekustama lieta. Tādē
jādi gadījumos, kad nekustamā lieta ir ieķīlāta, neierakstot zemesgrāmatā hipotēku 
tiesības ķīlas ņēmējam, uzskatāms, ka tā ieķīlāta lietošanas ķīlas veidā, jo rokas ķīla 
saskaņā ar Civillikuma noteikumiem attiecināma tikai uz kustamām lietām. Atšķirībā 
no hipotēkas lietojuma ķīlas priekšmets vienmēr nododams ķīlas ņēmēja valdījumā. 
Protams, ka uz šo valdījuma nodošanu attiecināmi visi iepriekš apskatītie valdījuma 
nodošanas veidi, tajā skaitā iespējama arī valdījuma nodošana constitutum possesso
rium ceļā, ciktāl likums un tiesu prakse to neierobežo, kaut arī šādā nodošanas ceļā 
var rasties nemanāmā hipotēka un līdz ar to nav izslēgta viena un tā paša ķīlas priekš
meta atkārtota ieķīlāšana. Šādas situācijas bija samērā bieži sastopamas deviņdesmito 
gadu sākumā pirms zemesgrāmatu reģistrācijas ieviešanas, tiesa gan, nosacījumi par 
ķīlas ņēmēja lietojuma tiesībām šā laika ķīlas līgumos bija sastopami ārkārtīgi reti. 

Lietošanas ķīlas ideja attiecināma uz ražošanas iekārtām un citām ķermeniskām 
augļus nesošām lietām. Noteikumi par lietošanas ķīlu neierobežo ķīlas priekšmetu 
jēdzienu tikai ar ķermeniskām lietām. Tātad lietošanas ķīlas noteikumi var tikt attieci
nāti arī uz bezkermeniskām lietām. Uz saistības ieķīlāšanas iespēju lietošanas kilas 
formā nepārprotami norāda CL 1366. pants, taču no šīs normas ari izriet, ka šajos 
gadījumos būtībā piemērojami rokas ķīlas noteikumi par saistību ieķīlāšanu ( 1 3 3 6 -
1339. p.). Noteikumi par lietošanas ķīlu gan sastādīti tā, ka tie galvenokārt attiecas uz 
ķermenisko lietu ieķīlājumu, piemēram, noteikums, ka ievāktos augļus un ienākumus 
ķīlas ņēmējs nedrīkst paturēt sev, bet viņam tie jāpārdod (1362. p. 2. d.). Tādā gadījumā, 
ja ieķīlāta augļus nesoša bezkcrmeniska lieta, piemēram, saistība, tad acīmredzot pie
mērojami nevis noteikumi par lietošanas ķīlu, bet gan noteikumi par saistības ieķīlā
jumu rokas ķīlas veidā (1336.-1339. p.). Respektīvi, šim gadījumam nav jāpiemēro 
lietošanas ķīlas princips, ka ievāktie augli un ienākumi ķīlas ņēmējam noteikti jāpārdod, 
ko saistības ieķīlāšanas gadījumā viņš nemaz nevar izdarīt. Lietošanas ķīlas īpatnība ir 
kreditora pienākums ievākt augļus no ķīlas priekšmeta. Literatūrā izteikts viedoklis, 
ka ķīlas kreditors ir tiesīgs arī uz personisku prasību par nomas vai īres līguma 
izbeigšanu nomas vai īres nemaksāšanas gadījumā1. 

Lietošanas ķīlai nav piemērojama Civillikuma 1353. pantā paredzētā aizturēšanas 
tiesība, ņemot vērā, ka saskaņā ar Civillikuma 1362. panta 2. dalu kreditoram ir 
tiesības ievāktos augļus un ienākumus ieskaitīt sava prasījuma samaksai2. 

Lietošanas ķīlu attiecībā uz trešajām personām konstituē vai nu ķīlas ņēmēja val
dījums, vai arī šo ķīlas tiesību ierakstīšana zemesgrāmatā, uz šo iespēju nepārprotami 

1 Vtšaakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz 
svešu lietu. - R.. 1998. - 2 1 8 . lpp. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta 1936. gada 29. oktobra spriedums nr. 1559 - Latvija. Senāts. 
Civilais kasācijas departaments. Izvilkumi no Latvijas Senāta civilā kasācijas departamenta sprie
dumiem/Sastādījuši Konradi F., Valters A. - R.: Grāmatrūpnieks. 1936. - 13. sēj. - 78. lpp. 



norāda 1365. panta piezīme. Ja lietošanas ķīla ierakstīta zemesgrāmatā, tā nepār
vēršas par hipotēku, atšķirībā no hipotēkas lietošanas ķīlas gadījumā ķīlas priekšmets 
tiek nodots ķīlas ņēmēja valdījumā. Tiesa gan, arī hipotekārās ķīlas gadījumā iespē
jama ķīlas priekšmeta iegūšana ķīlas ņēmēja valdījumā (1377. p.). Taču tas ir hipo
tekārās ķīlas izņēmuma gadījums. 

Lietošanas ķīlas priekšmeta uzturēšanas pienākums. Saskaņā ar likuma noteiku
miem šis pienākums piekrīt ķīlas devējam (1363. p.). Ja ķīlas ņēmējs ir veicis maksā
jumus lietas uzturēšanai, viņam ir tiesības tos atprasīt no lietas īpašnieka. Tas pats 
attiecināms arī uz remonta izdevumiem. 

Lietošanas ķīlas turētājs tiek pielīdzināts pārējiem konkursa kreditoriem un pret
statīts hipotekārajiem kreditoriem, izņemot vienīgi gadījumus, kad lietošanas ķīla 
ierakstīta zemesgrāmatās. Šādā gadījumā lietošanas ķīlas turētājs pielīdzināts hipo
tekārajiem kreditoriem (1365. p.). 

Hipotēka uz nekustamu īpašumu. Hipotēka dod kreditoram lietu tiesību uz 
ieķīlāto nekustamo īpašumu tikai pēc ierakstīšanas zemesgrāmatās (1367. p.). Ar 
ierakstīšanu zemesgrāmatā jāsaprot ne tikai ingrosācija (ierakstīšana zemesgrāmatā), 
bet arī ar to saistītā nostiprinājuma uzraksta izsniegšana (koroborācija vārda šaurākā 
nozīmē). Tomēr ķīlas tiesību nodibinošais akts ir tieši ingrosācija, nevis koroborācija, 
tādēļ arī tādā gadījumā, ja nostiprinājuma uzraksts nav izsniegts, šis apstāklis nav 
par šķērsli hipotēkas nodibināšanai. Hipotēku var ierakstīt uz nomas tiesībām uz 
nekustamu īpašumu1. Lai šādu ierakstu veiktu, jāuzrāda nomas līgums2. 

Kuģu hipotēka. Jūras kodeksa (pieņemts 2003. g. 29. 05.; spēkā no 2003. g. 
1. augusta//Latvijas Vēstnesis. - 2003. - 18. jūn. - n r . 91) 30. pants nosaka, ka reģis
trētu kuģi vai tā dalu drīkst izmantot kā prasījuma nodrošinājumu, par to noformējot 
kuģa obligāciju, kas kļūst par kuģa hipotēku un stājas spēkā ar tās reģistrācijas brīdi 
Latvijas kuģu reģistrā. 

Hipotēka ir spēkā tikai ar ingrosācijas bridi. Senāts norādījis, ka Tiesu palāta, 
atvelkot no immobila vērtības tādas "hipotēkas", kas līguma noslēgšanas un notariā
lās apliecināšanas brīdī nebija ierakstītas zemesgrāmatā (kaut ari "obligācijas" jau 
izdotas un notariāli apliecinātas līguma noslēgšanas dienā), pārkāpusi likumu un 
šādas "hipotēkas" (Senāts uzsver, ka izsniegtie dokumenti nav nedz hipotēka, nedz 
obligācija, tāpēc šos jēdzienus liek pēdiņās.), kas nav ierakstītas zemesgrāmatā, nav 
ņemamas vērā3. Princips, ka hipotēka dod kreditoram liettiesisku tiesību uz ieķīlāto 
nekustamo īpašumu vienīgi pēc ierakstīšanas publiskās (zemes) grāmatās un ka 
atceltas tā saucamās klusās (likumiskās) hipotēkas, ieviests kā grozījums VLK ar 
1889. gada 9. jūlija noteikumiem par pārgrozījumiem likumos par hipotēkām, kā tas 
īpaši uzsvērts kādā Senāta tiesas spriedumā4. 

1 Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas 1998. gada 23. septembra lēmums (folija nr. 708). 
2 Krūmiņa S. Nostiprinājuma lūguma apliecināšana//Mans īpašums. - 1997. - Nr. 7/8 (65/66). 
3 Senāta civilā kasācijas departamenta 1933. gada spriedumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -

1935. - Spriedums nr. 12. - 16. lpp. 
4 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1927//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -

Spriedums nr. 1 6 9 . - 163. lpp. 



Ķīlu zīmju dokumenti cirkulē apgrozībā kā vērtspapīri. Tos var pirkt un pārdot, 
tāpēc tie uzskatāmi par valūtu, kurā izmaksāts aizņēmums'. Saskaņā ar 1998. gada 
13. oktobrī pieņemtā "Hipotekāro ķīlu zīmju likuma" (Latvijas Vēstnesis. - 1998. -
nr. 280) 1. panta 1. punktu hipotekāra ķīlu zīme ir bankas emitēts publiskās apgro
zības vērtspapīrs. Šā likuma 2. pantā noteikts, ka vērtspapīru apzīmēšanai vārdus 
"hipotēka" un "ķīlu zīme", kā arī to atvasinājumus drīkst izmantot tikai tad, ja šādi 
apzīmēti vērtspapīri ir emitēti un apgrozībā saskaņā ar šo likumu. 

Hipotekārās obligācijas jeb kredīthipotēkas ir vērtspapīri, taču tic pamatojas uz 
hipotēkas ierakstu zemesgrāmatā. Šī ieraksta dzēšana iespējama sakarā ar vērtspapīra 
atdošanu hipotekārajam parādniekam. Saistību tiesiskajā izpratnē tas nozīmē, ka kre
ditors ir apliecinājis saistības izpildi (1841. panta 2. dala). Kādā prasībā, kas saistīta ar 
hipotēku ieraksta dzēšanu zemesgrāmatā, Senāts nolēma, ka, lai motivētu atzinumu, ka 
attiecīgais prasījums un līdz ar to ieraksts zemesgrāmatā nav dzēšams, pietiek konstatēt, 
ka obligācijas palikušas tā paša kreditora valdīšanā un rīcībā2. No tā, ka hipotekārās 
obligācijas kā zemesgrāmatu akti pieskaitāmi pie vērtspapīriem, izriet, ka rīcībai par 
obligācijā apliecināto un iemiesoto tiesību nepieciešams uzrādīt vērtspapīru, piemēram, 
cesijai, obligācijas prasījuma realizēšanai (prasības celšanai), kapitāla vai procentu 
saņemšanai, hipotēkas dzēšanai, prioritātes piešķiršanai kādiem zemākiem hipotekā
riem. Pazaudētās obligācijas ir modificējamas, un to vietā izdodami dublikāti. Sarežģī
jumi var rasties gadījumā, ja ieķīlātais immobilis tiktu pārdots izsolē un ne visas 
hipotēkas tiktu segtas. Šajā gadījumā nesegtās hipotēkas būtu jādzēš zemesgrāmatās, 
pie tam attiecīgās obligācijas (cirkulācijas eksemplārs) var vēl atrasties apgrozībā3. 

Hipotēkas nodibināšana. Civillikums nosaka, ka hipotēka var tikt nodibināta ar 
līgumu vai testamentu. Ja ķīlas tiesība nodibināta ar testamentu, tad tā stājas spēkā, 
atklājoties mantojumam. Literatūrā atzīts, ka hipotēkas reģistrācija iespējama, pama
tojoties ne vien uz testamentu, bet arī uz mantojuma līgumu4. Taču šādas hipotēkas 
koroborācija iespējama tikai pēc tam, kad mantinieks apstiprināts mantojuma tiesībās 
ar tiesas spriedumu, uz ko īpaši norādījis Latvijas Republikas Augstākās tiesas plē
numa lēmums nr. 1 "Pārlikumu piemērošanu mantojuma lietās", kas pieņemts 1995. gada 
27. martā (Latvijas Vēstnesis. - 1995. - nr. 62). 

Hipotēkas tiesību rašanās, pamatojoties uz likumu, principā ir nepieļaujama. 
Tomēr sastopami ari izņēmumi. Civillikuma 2100. pants 1. daļā paredz, ka gadījumā, 
ja uztura devējam nodod nekustamu īpašumu, tad zemesgrāmatās uztura saņēmēja labā 
ierakstāma ķīlas tiesība uztura vērtībā. Likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju" 41. panta 4. dala nosaka, ka, slēdzot pirkuma līgumu ar personu, 
kurai privatizācijas brīdī ir īres, nomas vai komunālo pakalpojumu maksājumu parāds. 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-
1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том I. - С. 636-637. 

2
 Senāta civilā kasācijas departamenta 1934. gada spricdumi//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
1935. - Spriedums nr. 77. - 73.-74. lpp. 

3 Loebers A. Tirdzniecības tiesību pārskats. - R.: Valtera un Rapas akc. sab. izdevums, 1926. - 2 6 3 -
264. lpp. 

4 KrauzeR., GencsZ. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības.-R., 1997.- 13. lpp. 



vienlaikus nostiprināma ķīlas tiesība uz privatizēto objektu valsts vai pašvaldības 
labā pirkuma līguma slēgšanas brīdī esošās parāda summas apmērā (Latvijas Vēst
nesis. - 1995. - n r . 103)'. Likuma "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem 
un citiem īpašuma objektiem" 11. panta 7. dala paredz ķīlas tiesības nodibināšanu uz 
visu uzņēmumu, lai nodrošinātu parāda samaksu, ja uzņēmuma pašreizējam īpaš
niekam piederošā manta tiek pirkta uz nomaksu, ar īpašuma tiesību pāreju bijušajam 
īpašniekam vai viņa mantiniekiem tūlīt pēc līguma noslēgšanas (Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs. - 1993. - nr. 14). Likuma "Par kooperatīvo 
dzīvokļu privatizāciju" 4. pants paredz nodibināt ķīlas tiesības uz kooperatīvo dzī
vokli kredītiestādei par labu, ja tiek privatizēts tāds kooperatīvais dzīvoklis, par kuru 
nav pilnībā nomaksāta paja (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta 
Ziņotājs. - 1991. - nr. 51). Ministru kabineta noteikumu nr. 160 "Noteikumi par 
valsts un pašvaldību zemes izsoles kārtību" 75. pants nosaka, ka maksājumu no
drošinājumam par zemes pirkumu ar atlikto maksājumu tiek nodibināts izsolē iegūtās 
zemes ieķīlājums par labu Latvijas Hipotēku un Zemes bankai tādā apmērā, kas 
atbilst izsoles sākumcenai, atskaitot no tās pirmās iemaksas lielumu (Latvijas Vēst
nesis. - 1995. - nr. 100). Ministru kabineta noteikumu nr. 311 "Kārtība, kādā per
sonas reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli aplie
kamas personas" 3. punkts nosaka, ka personai, kas ir reģistrēta VĪD kā apliekamā 
persona, ievedot Latvijā pamatlīdzekli, jāiesniedz vai nu bankas garantija, kas ap
liecina, ka par ievedamajiem pamatlīdzekļiem aprēķinātais nodoklis tiks samaksāts, 
vai arī ievedamie pamatlīdzekli ir jāieķīlā VID nodaļai, pie tam ieķīlāto pamatlī
dzekļu summai ir jāatbilst par tiem aprēķinātajam nodokļa apmēram (Latvijas Vēst
nesis. - 1996. - nr. 135). Ministru kabineta noteikumu nr. 55 "Kārtībā, kādā veicami 
maksājumi pārdzīvojamo māju privatizācijas objektiem" 7. punkts paredz, ka gadī
jumā, ja privatizācijas objekts tiek pirkts uz nomaksu, privatizācijas komisija slēdz 
līgumu ar pircēju par privatizācijas objekta ieķīlāšanu par labu valstij vai attiecīgajai 
pašvaldībai (Latvijas Vēstnesis. - 1996. — nr. 4). Ministru kabineta noteikumi nr. 200 
"Noteikumi par valsts budžetā ieskaitāmo nodokļu maksājumu pamatparādu kapita
lizāciju" 33. punktā nosaka, ka kapitalizāciju veicošā institūcija, izstrādājot privati
zācijas noteikumus vai to projektu, paredz tajos pirkuma līguma nodrošinājumu ar 
ķīlu vai citu saistību pastiprinājumu (Latvijas Vēstnesis. - 1997. - nr. 1). Visos 
iepriekšminētajos gadījumos ķīlas tiesības nodibina, pamatojoties uz likumu. 

Hipotēkas tiesiskās sekas atšķiras no ķīlas tiesības sekām ar atvieglināto pierā
dīšanas iespēju, ar to saistīto paātrināto piedziņas veidu un ar priekšrocībām kon
kursā. Materiāltiesiskā zinā arī šajā procesā pieļaujamas tās pašas ierunas un tiesiskie 
apstrīdēšanas līdzekļi kā jebkurā procesā par ķīlas tiesībām, arī hipotēku tālāknodošana 

1 Ar 2001. gada 5. jūlija likuma "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privati
zāciju'"' (Latvijas Vēstnesis. - 2001. - 20. jūlijs. - nr. 110) 5. pantu jaunā likuma "Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 41 . panta 4. daļas redakcija ir šāda: "Slēdzot pirkuma līgumu 
ar personu, kurai pirkuma līguma slēgšanas brīdī ir īres, nomas, mājas apsaimniekošanas izdevumu 
vai komunālo pakalpojumu maksājumu parāds, vienlaicīgi nostiprināma ķīlas tiesība uz privatizēto 
objektu valsts vai pašvaldības labā pirkuma līguma slēgšanas brīdī esošās parādu summas apmērā." 



notiek pēc vispārējiem cesijas noteikumiem. Publiskā hipotēka nav uzskatāma par 
ķīlu tiesību īpašu paveidu ar sevišķām tiesiskām īpašībām. Tā ir tikai zināma ķīlas 
tiesības rašanās jeb apliecināšanas forma1. 

Uz hipotēku ierakstu attiecināms viss, kas iepriekš minēts par zemesgrāmatu 
ierakstu nozīmi (sk. trešo un astoto nodalu, kā ari 7. pielikumu). Ierakstiem ir publisks 
spēks, neviena persona nevar atsaukties uz šādu ierakstu nezināšanu, pie tam ieraksta 
izdarīšana, ja ieraksts neatbilst patiesajām tiesiskajām attiecībām, gan ir saistoša 
trešajām personām, taču tas ir apstrīdams pēc ieinteresēto personu prasības, pie tam 
personas, kas zinājušas par ieraksta kļūdaino raksturu, nevar atsaukties uz šī ieraksta 
izraisītajām juridiskajām sekām. Tā, piemēram, ja likumā noteiktajā terminā izrādās, 
ka ieķīlātājs nav bijis īpašnieks vai arī viņam nav bijušas tiesības rīkoties ar lietu, 
ķīlas tiesība uzskatāma par nenodibinātu. Ja pietrūcis kādu citu ķīlas tiesības nodibi
nāšanai vajadzīgo elementu vai ari tiesa, sajaucot divas vienam un tam pašam īpaš
niekam piederošas nekustamas lietas, attiecīgo ķīlas tiesību ingrosē uz nekustamo 
lietu, kura īstenībā nemaz nav ieķīlāta, tad ieķīlāta nav nedz tā, kura ingrosēta, nedz 
arī tā, uz kuru ieķīlāšanas nolūks bijis vērsts. Nederīgs ķīlas prasījums tikai tad iegūst 
spēku, ja iespēja celt prasību par ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu izbeigusies ar 
1481. pantā minētā sludinājuma laika vai likumīgā noilguma termina izbeigšanos, 
kas paredzēts iebildumu celšanai. 

Hipotēkas ierakstīšanas kārtība paredz, ka ieraksts jāizdara attiecīgajā iestādē 
pienācīgā laikā un ierakstāmi tikai tie prasījumi, kas nodrošināti ar ķīlu uz nekustamo 
īpašumu (1371. p.), pie tam tikai tādā gadījumā, ja ierakstīšana izdarīta vai nu ar. 
ieķīlātāja piekrišanu, vai uz tiesas sprieduma vai lēmuma pamata (1372. p.). Šī kār
tība izvirza zināmas prasības arī pret ieķīlājamo nekustamo īpašumu un likumā 
noteikto formu (1368. p.). Par pienācīgu laiku uzskatāms jebkurš laiks līdz tam 
brīdim, kamēr nav ierosināta lieta par ķīlas devēja maksātnespēju. Tomēr arī ierak-
stījumi, kas izdarīti noteiktā termiņā pirms konkursa izsludināšanas, var tikt anulēti. 
Pamatojoties uz 1996. gada 12. septembra likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsa
biedrību maksātnespēju" 53. pantu, par spriedumu, kas pasludina parādnieku par 
maksātnespējīgu, administrators paziņo Zemesgrāmatu nodaļai, kurai ir pienākums, 
pamatojoties uz šo paziņojumu, ierakstīt atzīmi par īpašnieka pasludināšanu par 
maksātnespējīgu. Saskaņā ar šī paša likuma 69. panta 1. daļas 2. punktu tiesa pēc 
administratora prasības var atzīt par spēkā neesošiem parādnieka darījumus ar tre
šajām personām, ja tie noslēgti piecu gadu laikā pirms maksātnespējas iestāšanās 
dienas, parādnieks ar tiem apzināti nodarījis zaudējumus kreditoriem un persona, ar 
kuru vai kurai par labu noslēgts darījums, ir zinājusi par šādu zaudējumu nodarīšanu. 
Tādas pašas iespējas darījuma apstrīdēšanai pastāv arī tādā gadījumā, ja parādnieks 
ir novests līdz maksātnespējai ar kriminālsodāmu nodarījumu un persona, ar kuru 
vai kurai par labu darījums ir ticis slēgts, ir zinājusi par šo nodarījumu. Tiesa gan, tā 
paša likuma 71. panta 1. daļas 1. punkts paredz, ka ķīlas tiesība atzīstama par spēkā 

' Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935. - 381.-383. lpp. - 1569. p. komentārs. 



neesošu pēdējo sešu mēnešu laikā pirms maksātnespējas iestāšanās dienas, tomēr 
neattiecina šo noteikumu uz kredīthipotēku. Tā kā tā ir speciāla norma, tad uzskatāms, 
ka uz kredīthipotēkām šis nosacījums par darījumu atcelšanu, ja tie noslēgti pirms 
maksātnespējas iestāšanās dienas, neattiecas. Saskaņā ar šo normu uz ķīlas līgumiem, 
tajā skaitā arī hipotēkām, izņemot kredīthipotēku, attiecināms sešu mēnešu retroak-
tīvās darbības, nevis piecu gadu termiņš, kas paredzēts vispārīgajā normā pārdarīju
miem. Taču, salīdzinot šīs normas, jāsecina, ka, ņemot vērā ķīlas tiesību akcesoro 
raksturu, ja tiks atzīts par spēkā neesošu ar ķīlu nodrošinātais darījums, spēku zaudēs 
arī ķīlas tiesības. Tāpēc netieši retroaktīvā atzīšana par spēkā neesošu var skart ķīlas 
tiesības arī piecu gadu periodā pirms maksātnespējas pasludināšanas dienas. 

Ierakstu zemesgrāmatā var izdarīt pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas (1369. p.). 
Ķīlas tiesību ierakstīšana zemesgrāmatās pieļaujama tikai ar ieķīlātāja piekrišanu, 

ko viņš izteicis, vai nu nodibinot ķīlas tiesību, vai vēlāk. Taču ķīlas tiesību var ierak
stīt, arī pamatojoties uz tiesas spriedumu vai lēmumu (1372. p.). Tiesas spriedums 
aizstāj ieķīlātāja piekrišanu, kas nepieciešama tiesību nodibināšanai zemesgrāmatā1. 

Zemesgrāmatās ieraksta arī katru to tiesisko attiecību pārjaunojumu, ko nodrošina 
ar hipotēku. Pretējā gadījumā tas saista vienīgi līdzējas puses, bet ne trešās personas 
(1374. p.). Ar trešajām personām komentējamā pantā jāsaprot ne tikai vēlākie hipo
tekārie kreditori, bet arī abu pušu tiesību pārņēmēji, cesionāri un mantinieki2. Lī
guma pārjaunojumu var izdarīt vienīgi starp līguma dalībniekiem, un to noslēdz pēc 
vinu abu vienošanās par iepriekšējā līguma atjaunošanu, kas nozīmē arī no šī iepriek
šējā līguma radušos prasījumu izbeigšanu kopā ar visām blakusprasībām - tajā skaitā 
ķīlas tiesībām - un par jauna prasījuma nodibināšanu vecā prasījuma vietā. Attiecībā 
uz jauno prasījumu vecā prasījuma blakustiesības nav spēkā, tādēļ hipotekārā prasī
juma atjaunošana iespējama vienīgi, kreditoram un parādniekam vienojoties savā 
starpā, ja viņu savstarpējie prasījumi nodrošināti ar hipotēku. Nav tāda likuma notei
kuma, kas paredzētu, ka zemesgrāmatās ierakstāmi nosacījumi par prasījuma cesiju 
(1798.-1810. p.). Šādai prasījuma cesijai pietiek ar kreditora gribas izpausmi, taču 
ar šādu tiesību nodošanas aktu nerodas jaunas ķīlas tiesības, bet tikai citam kredi
toram bez jebkādām izmaiņām pāriet tās ķīlas tiesības, kuras agrāk nodibinātas. Tātad 
starp pārjaunojumu un cesiju pastāv principiāla atšķirība. Pārjaunojuma gadījumā 
nepaliek spēkā ne vecais prasījums, ne arī tā nodrošinājums. Prasījuma cesijas gadī
jumā ķīlas tiesības kā prasījuma nodrošinājums paliek spēkā, taču, tā kā šo tiesību 
saistošais spēks attiecībā pret trešajām personām atkarīgs no zemesgrāmatu ieraksta 
satura, šo ķīlas tiesību realizācija jaunajam kreditoram par labu nav iespējama bez 
vecā kreditora līdzdalības, kuram par labu tās nostiprinātas zemesgrāmatā3. Saskaņā 
ar 1375. panta noteikumiem vienkāršas cesijas gadījumā pietiek ar cedenta gribas 

1 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914.-Том I . - С . 641. 
2
 Erdmann С. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Band 4. Obligati

onsrecht. - Riga: Kymmel's Verlag, 1894. - S. 488. 
3
 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-

1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Т о м I. - С. 645. 



izpausmi un parādnieka piekrišana šādiem ieraksta grozījumiem (ķīlas tiesību no
stiprināšana par labu jaunajam kreditoram) nav nepieciešama. Tādējādi jaunais kredi
tors var realizēt ķīlas tiesības. Kreditoru maina saistībā ietekmē hipotēkas ierakstu 
zemesgrāmatā. 

Literatūrā izteikti atšķirīgi viedokli par šāda ieraksta procedūru un spēkā esa
mību. Saskaņā ar vienu viedokli pārjaunojums pretstatīts cesijai, secinot, ka jaunā 
saistība, kas radusies pārjaunojuma rezultātā, var nodibināties, tikai pamatojoties uz 
abu pušu vienošanos, un kreditora maiņa, kas notiek šāda pārjaunojuma rezultātā, 
var tikt ierakstīta zemesgrāmatā kā ķīlas tiesības pārgrozījums tikai ar īpašnieka 
piekrišanu1. Saskaņā ar citu viedokli, ja pārjaunojums ir vērsts uz kreditora maiņu, 
tad būtībā notiek prasījuma cesija un var secināt, ka "parādnieka gribas izpaudums 
pārjaunojuma līgumā rada tikai tās sekas, ka viņam par notikušām izmainām nav 
īpaši jāpaziņo" 2. Jāpiekrīt viedoklim, ka Civillikums norobežo pārjaunojumu un 
prasījuma cesiju. Pārjaunojuma gadījumā sākotnējā saistība izbeidzas, bet prasījuma 
cesijas gadījumā saskaņā ar Civillikuma noteikumiem ari cedenta prasījums pret 
parādnieku joprojām ir spēkā. 

Ķīlas tiesības, kas nostiprinātas zemesgrāmatā hipotēkas formā, iespējams rea
lizēt arī bezstrīdus kārtībā (Civilprocesa likuma 401. p. 2. punkts). Ja pārjaunojums 
attiecas uz pašu prasījuma raksturu, jo tas maina tiesiskās attiecības arī starp pārējiem 
prasījumiem, kuri agrāk vai vēlāk uz to pašu nekustamo īpašumu ievesti zemes
grāmatās, tad tāda pārjaunojuma ievešanai zemesgrāmatās ir vajadzīga ne vien lī
dzēju, bet arī pārējo lietā ieinteresēto personu piekrišana (1376. p.). (Pirmām kārtām 
domāta agrāko un vēlāk ierakstīto hipotekāro kreditoru piekrišana.) 

Ja kāds no kreditoriem iegūst valdījumā to nekustamo īpašumu, uz kuru viņam ir 
hipotēka, tad ar to netiek grozītas ne viņa paša hipotekārās tiesības, ne arī pārējo 
kreditoru tiesības uz viņu zemesgrāmatās ierakstītiem prasījumiem uz to pašu nekus
tamo īpašumu (1377. p.). 

Parādnieka izdarītais nekustamā īpašuma atsavinājums negroza hipotēkas kredi
tora tiesības, un katru tādu atsavinājumu var izdarīt, vienīgi atstājot spēkā ķīlas 
tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu (1378. p.). Respektīvi, jebkuras ieķīlātā 
nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā ķīlas tiesības paliek spēkā. Tā ir viena 
no būtiskajām hipotekārās ķīlas atšķirībām no rokas ķīlas. Rokas ķīlu, kā zināms, ari 
iespējams atsavināt, taču faktiski šāds darījums nav izpildāms bez ķīlas kreditora 
piekrišanas, kura valdījumā atrodas ieķīlātā lieta (1354. p.). Atšķirībā no rokas ķīlas 
hipotekārajam ķīlas turētājam nav aizturējuma tiesību un tās arī nav nepieciešamas, 
jo, pateicoties hipotēku ieraksta publiskumam, ķīlas tiesības it visur seko atsavinātajai 
lietai. Ar atsavinājumu šajā gadījumā jāsaprot īpašuma tiesības nodošana, nevis pats 
darījums, kas vērsts uz īpašuma tiesības nodošanu. Tādā gadījumā, ja atsavināšanas 
darījums noslēgts pirms hipotēkas ieraksta izdarīšanas, bet ieraksts par īpašuma 

1 Višņakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lielas. Valdījums. Tiesības uz 
svešu lietu (841.-926., 1130.-1400. p.). - R.. 1998.-230. Ipp. 

2 Torgāns K., Grūtups A., Balodis K., Višņakova G., Peirovičs S., KalniņšE., Bitāns A. Latvijas Re
publikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400. p.). - R., 1998. - 345. Ipp. 



tiesības pāreju citai personai-pec hipotēku ieraksta, tad ieguvējam hipotēkas ieraksta 
tiesības ir saistošas. 

Hipotēkas dzēš pēc tiem pašiem noteikumiem, kādi norādīti visām ķīlas tiesībām 
(1379. p.), tomēr pastāv arī būtiska atšķirība. Hipotēka kā jebkura ķīlas tiesība nodro
šina privāttiesisku prasījumu. Pats ieraksts pēc sava rakstura pieder publiskajām 
tiesībām. Bez tam hipotēkas gadījumā nodrošinājums laika ziņā rodas pirms nodroši
nāmā prasījuma rašanās (naudas aizdošanas u. tml.), bet izbeidz savu eksistenci pēc 
nodrošināmā prasījuma izbeigšanās, pie tam ieraksts nevar izbeigties pats no sevis, ir 
nepieciešama hipotekārā ķīlas turētāja gribas izpausme vai, ja viņš izvairās to darīt, 
tiesas spriedums. Par pamatu hipotekārās ķīlas tiesību izbeigšanai nevar kalpot atteik
šanās, kas secināma no ķīlas turētāja darbības vai klusu ciešanas. Ķīlas tiesības, kas 
ierakstītas zemesgrāmatā, nevar izbeigties arī ar noilgumu (1907. p.). Noteikums, ka 
ķīlas tiesību dzēšana nav saistoša trešajām personām, līdz zemesgrāmatā nav izdarīts 
ieraksts par hipotēkas dzēšanu, nav attiecināms uz cesionāru un citiem tiesību pārņē
mējiem dzēstajā hipotekārajā prasībā, jo šīs personas ir kreditora pārstāvji. Tādā 
gadījumā, ja kreditors izvairās vai atsakās dzēst hipotēkas ierakstu zemesgrāmatā 
pēc prasījuma izbeigšanās, to izdara tā saucamās mortifikācijas ceļā, tas ir, pamato
joties uz tiesas spriedumu1. Ja nekustamu īpašumu, uz kuru ierakstītas hipotēkas, 
pārdod izsolē un ieraksta zemesgrāmatās uz tā vārda, kurš kā vairāksolītājs kļuvis 
par īpašnieku, tad pēc pirkuma cenas samaksas visi tie uz šo nekustamo īpašumu 
ierakstītie parādi, par kuriem pircējs nav tieši paziņojis, ka uzņemas tos uz sevi, ir 
dzēšami neatkarīgi no kreditoru piekrišanas (1380. p. 2. d.). Šāda parādu uzņemšanās 
uz sevi no pircēja puses iespējama, piemēram, gadījumos, kad tiek sarīkota divkāršā 
izsole (Civilprocesa likuma 609. p. 4. d.). 

Jāņem vērā, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 400. panta 1. daļas 1. apakšpunkta 
noteikumiem saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama pēc līgumiem par 
saistībām, kas nodrošinātas ar publisku hipotēku vai komerckīlu. Ņemot to vērā, 
jebkura ar hipotēku vai komerckīlu nodrošināta saistība nodrošina kreditoram bez
strīdus piedziņas kārtību. Pie tam, ja līgumā atrunāta tiesība pārdot ķīlu par brīvu 
cenu, tad tas nozīmē, ka hipotēkas pārdošana piedevām vēl iespējama labprātīgas 
izsoles ceļā. Saņemot šādu pieteikumu, tiesnesis taisīs lēmumu par ķīlas pārdošanu 
labprātīgā izsolē, pat neiedziļinoties saistības raksturā pēc būtības. Ja parādniekam 
šādā situācijā ir iebildumi par pašu saistību, piemēram, parādnieks uzskata, ka saistī
ba nav jāpilda vai ka tā vispār neeksistē, tad viņam nav cita veida, kā aizsargāties 
pret šādu bezstrīdus piespiedu izpildīšanu šai saistībai, kā vien ceļot pretprasību par 
to, ka saistības izpildei vēl nav pienācis termiņš, ka saistība nav spēkā un tamlīdzīgi. 
Šādā gadījumā, protams, bezstrīdus piespiedu izpilde ir apturama prasības nodroši
nājuma kārtībā. 

Interesants ir jautājums par hipotēkas ieraksta atjaunošanu zemesgrāmatā, ko apspriedis Senāts 
konkrētā spriedumā, ņemot vērā kasācijas sūdzību par to. ka hipotēka bijusi ierakstīta zemesgrāmatā, 
pamatojoties uz to, ka dota nauda celtniecībai. Senāts izdarījis secinājumu, ka ne likums "Par 1937. gada 

1 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935. - 387. Ipp. - 1597., 1598. p. komentārs. 



22. decembra Zemesgrāmatu likuma spēkā atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību", nc speciālais likums 
"Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" neparedz to ierakstu atjaunošanu, kādi bijuši 
zemesgrāmatās līdz 1940. gadam'. 

Komercķīla jeb kustamu lietu hipotēka. Kustamu lietu hipotēkas principam VLK (VLK 1336.. 
1357., 1374., 1403., 1408.. 1436. p.) un Baltijas literatūrā- ir sava vēsture. Tā saucamās reģistra ķīlu 
tiesības vairumā Eiropas valstu kļuva populāras 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Baltijā tās kā pagaidu 
līdzeklis ieviestas ar 1889. gada 9. jūlija likumu, kurā reģistra ķīlu tiesības tehniskas kļūmes dēl dēvētas 
nevis par ķīlas tiesībām, bet par aizturēšanas tiesībām, kaut gan docents A. Loebers raksturo tās kā ķīlas 
tiesības pēc savas būtības'. Atšķirībā no reģistra ķīlu tiesībām, kas attiecinātas tikai uz komersantiem un 
komercdarbību, papildinājums Civillikuma 1279. pantā, kaut arī saglabā komerckīlas nosaukumu, 
attiecināts uz visiem civiltiesisko attiecību dalībniekiem, kas ievērojami paplašina komerckīlas jēdzienu. 
Līdz ar to komerckīlas koncepcijā ietverta loģiska pretruna. Tā izpaužas Komcrclikuma projekta 6. 
sadalās 25. nodaļas normās. No vienas puses, komerckīlas definīcija (ķīlas tiesība, kas šajā likumā 
noteiktajā kārtībā ir reģistrēta ķīlu reģistrā, kuru kārto ar likumu pilnvarota institūcija (ķīlu reģistra 
turētājs)) attiecināma uz jebkuru civiltiesisko attiecību dalībnieku. No otras puses, komerckīlas priekš
mets ir "komersantam piederoša kustama ķermeniska vai bezķermeniska liela" (Komerclikuma projekta 
425. р.). Diezin vai šai loģiskajai nekonsekvencei varētu būt tālejošas praktiskas sekas, nemol vērā, ka 
civiltiesisko attiecību dalībnieki, kuri neveic uzņēmējdarbību (komercdarbību), nereģistrēs kustamu 
lietu ieķīlājumu ķīlu reģistrā. Taču tieši šī apsvēruma dēl nav rodams nekāds iekšējs pamatojums 
Civillikuma 1279. panta piezīmē izdarītajiem grozījumiem. Tie var izraisīt nepareizu komerckīlas 
jēdziena skaidrojumu, radīt secinājumu, ka ar komercķīlu apzīmējams nevis tāds ķīlas veids, ko izdara 
specifisks tiesisko attiecību subjekts - uzņēmējs (komersants), bet gan ķīla, kas reģistrēta speciālā ķīlu 
reģistrā. Taču no speciālajiem normatīvajiem aktiem, kas nodrošina šādu ķīlu reģistrāciju, nepārprotami 
izriet, ka lā attiecināma tikai un vienīgi uz komersantiem (uzņēmējiem). Pēc būtības nepareizs ir arī 
likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs. - 1990. -
18. oktobris. - nr. 42) izdarītais 1997. gada 4. decembra grozījums 33.1. pantā, kas atkārtots arī Ko
mcrclikuma projekta 424. panta 3. daļā, ka komercķīlai piemērojami Civillikuma ķīlas tiesības vis
pārīgie noteikumi, jo ir pilnīgi skaidrs, ka runa ir par pilnīgi citādiem nosacījumiem un principiem. 
Sevišķi reljefi atšķirība starp komercķīlu un parasto ķīlu, ko regulē Civillikuma vispārīgie noteikumi, 
izpaužas gadījumā, kad ieķīlātājs pārdod ieķīlāto priekšmetu. Parastās ķīlas gadījumā šāda pārdošana 
iespējama vienīgi tādā gadījumā, ja ieķīlājums veikls cōnstituium possessorium formā, respektīvi, kad 
ieķīlātais priekšmets atstāts ķīlas devēja turējumā, pie tam šāda atsavinājuma sekas saskaņā ar parasta
jiem (vispārīgajiem) Civillikuma noteikumiem būtu kvalificējamas nc citādi kā rokas ķīlas tiesības 
izbeigšanās ar klusu atteikšanos (1359. р.). Turpretim komerckīlas veidā ieķīlātas lietas atsavināšana 
bez ķīlas ņēmēja atļaujas liek kvalificēta kā kriminālnoziegums (Krimināllikuma 216. р.). Līdzīga 
nekonsekvence sastopama arī 1998. gada 21. oktobrī izdotajā Komerckīlas likumā (Latvijas Vēstnesis. -
1998. - 11. nov. - nr. 337). No vienas puses, komerckīlas priekšmets definēts kā kustama ķermeniska 
vai bezķermeniska liela, kas pieder uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), no otras puses, gaisa kuģi un 
sauszemes mehāniskie transporta līdzekli un to piekabes, kā arī uzņēmums kā lietu kopība, uzņēmēj
sabiedrības kapitāla daļas, pajas, slēgtās emisijas akcijas un slēgtās emisijas obligācijas var būt par 
komerckīlas priekšmetu neatkarīgi no tā. kam šīs lietas pieder (Komerckīlas likuma 3. pants). Līdz ar to 
komerckīlas devējs saskaņā ar Komerckīlas likuma 3. panta I. dalās 1. apakšpunktu var būt uzņēmums 
vai uzņēmējsabiedrība, bet saskaņā ar šī paša panta 2. dalu - jebkura persona. Princips, ka komercķīla 
attiecināma nc tikai uz uzņēmējdarbības subjektiem (komerctiesību subjektiem), bet uz jebkuru personu 
un ka komercķīlai piemērojami vispārējie Civillikuma noteikumi (Komerckīlas likuma 2. panta 3. dala), 
kuru mērķis acīmredzot ir bijis padarīt komercķīlu universālu un visiem pieejamu, patiesībā ievērojami 

1 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi, 1996. - R.: Latvijas tiesnešu 
mācību centrs, 1997. - 87. Ipp. 

2 Erdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Esi- und Curland. Band 4. Obliga-
tionsrechi. - Riga: Kymmel's Verlag, 1894. - S. 353. 

3 Loebers A. Tirdzniecības tiesību pārskats. - R.: Valtera un Rapas akc. sab. izdevums, 1926. - 1 8 3 -
185. Ipp. 



mazina komerckilas kā saistības nodrošinājuma efektivitāti. Mēģinot apvienot vienā institūtā komerc-
tiesību un vispārējos civiltiesību principus, likumdevējs faktiski radījis iespēju komerckilas pilnīgai 
paralīzei noteiktās situācijās, proti, saskaņā ar Komerckilas likuma 2. panta 2. dalu komerckīlai neat
karīgi no tās nodibināšanas pamala gan ir prioritāte attiecībā pret nereģistrētu ķilu, tomēr saskaņā ar šo 
likuma noteikumu rokas ķīlai, kuras priekšmetu ķīlas ņēmējs pirms komerckilas nodibināšanas saņēmis 
savās rokās (Civillikuma 883. panta 1. punkts), ir priekšroka attiecībā pret jebkuru komerckīlu. Ņemot 
vērā rokas ķīlas nodibināšanas īpašo raksluru un neskaidrības, kas saistītas ar tās valdījuma nodibi
nāšanu, šī principa ieviešana ievērojami mazina komerckilas nozīmīgumu un vērtību. Nav loģiska 
pamatojuma arī Komerckilas likumā noteiktajiem reģistrētās komercķīlas atsavināšanas aprobežo
jumiem un aizliegumiem. Saskaņā ar Komerckilas likuma 34. panta 1. dalu komercķīlas devējs drīkst 
atsavināt ieķīlāto mantu tikai ar komercķīlas ņēmēja rakstveida atļauju (atļauts atsavinājums), pie tam 
ar atsavinājumu komercķīla uz atsavināto lietu izbeidzas. Nemol vērā, ka šīm attiecībām piemērojami 
Civillikuma vispārīgie noteikumi, kas šādu atsavinājumu neaizliedz, komercķīlas ņēmējam nav nedz 
iespēju aizkavēt šādu atsavinājumu, nedz arī atprasīt atsavināto ķīlas priekšmetu no tā ieguvēja, pie tam 
komercķīlas tiesība ar atsavinājumu izbeidzas, un līdz ar to nodrošinājums par labu komercķīlas ņēmē
jam neveic savu funkciju. Ņemot vērā ķīlu reģistra publisko, vispārpieejamo raksturu, pilnīgi neloģisks 
ir neatļauti atsavinātā ķīlas priekšmeta ieguvēja labticīguma jēdziens Komercķīlas likumā (34. panta 
3. daļas 2. punkts). Loģiski būtu pieņemt, ka komercķīlas atsavinājums ir iespējams un tiesīgs, bel ķīlas 
tiesības jebkurā gadījumā seko lietai un neizbeidzas ar tās atsavinājumu. Komcrclikuma projektā gan ir 
novērsta komercķīlas un rokas ķīlas konkurence, taču pārējie - iepriekš atzīmētie trūkumi paliek. 

Komercķīla uzskatāma par nodibinātu ar reģistrācijas brīdi. Uzņēmumam (uz
ņēmējsabiedrībai) piederošu kustamu lietu ieķīlājumi, kas nav reģistrēti šajā pantā 
noteiktajā kārtībā, nav uzskatāmi par komerckīlu. Komerckīlai ir prioritāte attiecībā 
pret uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošu kustamu lietu ieķīlājumu. 

Komerckīlu reģistrē, pamatojoties uz pieteikumu, ko iesniedz kopīgi ķīlas devējs 
un ķīlas ņēmējs. Parakstus uz pieteikuma apliecina notariāli. Pieteikumam pievieno 
dokumentus, uz kuriem pamatojoties tiek nodibināta komercķīla. Ja ķīlas devējs attiecī
go pieteikumu neiesniedz, ķīlas ņēmējam ir tiesības prasīt ķīlas reģistrāciju tiesas ceļā. 

Reģistrējot komerckīlu, norāda nodrošināta prasījuma maksimālo summu, kā arī 
aprobežojumus rīcībai ar komercķīlas priekšmetu. Ja ķīlas devējs un ķīlas ņēmējs 
vienojas par nodrošināta prasījuma summas vai ieķīlātās mantas apjoma palielinā
šanu, šāds palielinājums uzskatāms par jaunu ieķīlājumu, kas reģistrējams atbilstoši 
šā panta noteikumiem. Ja uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederoša kustama manta 
ieķīlāta kā komercķīla vairāku kreditoru prasījumu nodrošināšanai, kreditoru prasī
jumu apmierināšanas prioritāti (pirmtiesību) nosaka pēc to reģistrācijas dienas. Ko
mercķīlas reģistrāciju dzēš, pamatojoties uz ķīlas ņēmēja rakstveida pieteikumu vai 
tiesas nolēmumu. Parakstu uz pieteikuma apliecina notariāli. 

Ja ķīlas priekšmets ir apdrošināts, ķīlas ņēmējs iesniedz apdrošināšanas sabied
rībai komercķīlas reģistrācijas akta norakstu. Apdrošināšanas gadījumam iestājoties, 
komercķīla ietver arī apdrošināšanas atlīdzību. Ķīlas devējs drīkst atsavināt ieķīlāto 
mantu tikai ar ķīlas ņēmēja rakstveida atļauju.1 Šādā gadījumā ķīlas tiesība uz at
savināto lietu izbeidzas, ja vien ar ieguvēju nav panākta cita vienošanās. 

Ja Latvijā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) pārdod lietu, kas nav tā 
parasti ražojamā vai pārdodamā lieta, vai pārdod šīs lietas neparasti lielos apjomos, 

1 Par šī noteikuma pārkāpšanu paredzēta kriminālatbildība. - Sk.: Latvijas Republikas noieikumi nr. 
279, pieņemti 1997. gada 5. augustā//Latvijas Vēstnesis. - 1997. - 8. aug. - nr. 1. 



vai pārdod citu kustamu lietu, pircējam jāpārliecinās, vai lietas nav ieķīlātas, bet, ja 
ir ieķīlātas, - jāpārbauda, vai atsavinājums ir atjauts. 

Ja ķīlas devējs atsavina ieķīlāto lietu bez ķīlas ņēmēja atļaujas, komerciāla uz 
atsavināto lietu 1) pāriet ieguvējam, ja viņš ir zinājis vai viņam bija jāzina, ka lieta 
ieķīlāta un pārdevums nav atļauts (launticīgs ieguvums); 2) izbeidzas, ja ieguvējs ir 
labticīgs. Ja ar komerckīlu nodrošinātā saistība netiek terminā izpildīta, ķīlas ņēmējs 
var ar tiesas starpniecību ieķīlāto lietu pārdot izsolē vai par brīvu cenu, ja ieķīlātājs 
viņam šo tiesību ir piešķīris. Kā redzams, noteikumi par kustamu lietu hipotēku tai 
piešķīruši īpašības, kas daļēji tuvina to nekustamo lietu hipotēkai, tomēr saglabājot 
kustamas lietas ieķīlājumam raksturīgās īpašības, kas izpaužas, piemēram, kā ķīlas 
tiesību izbeigšanās sakarā ar lietas pārdošanu, respektīvi, tā ir pazīme, pēc kuras 
kustamu lietu ieķīlājums redzami atšķiras no nekustamu lietu ieķīlājuma, kas neiz
beidzas lietas atsavināšanas gadījumā un tādējādi neierobežo šo lietu atsavināšanu. 

Uzņēmējdarbībā iesaistītā manta saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbību" (Lat
vijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs. - 1990. - 18. oktobris. -
nr. 42) 33. p. ir Latvijā atbilstoši likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai reģistrētam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) piederošās kustamās lietas 
(gan ķermeniskās, gan bezķermeniskās), Latvijā reģistrētas uzņēmējsabiedrības ak
cijas, paja, kapitāla daļas un obligācijas, Latvijā reģistrēts uzņēmums. Reģistrējot 
komerckīlu, norāda nodrošinātā prasījuma maksimālo summu, kā arī ierobežojumus 
rīcībai ar komerckīlas priekšmetu. Ja ķīlas devējs un ķīlas ņēmējs vienojas par nodro
šinātu prasījuma summas vai ieķīlātās mantas apjomu palielināšanu, šāds palieli
nājums uzskatāms par jaunu ieķīlājumu, kas reģistrējams atbilstoši šā likuma no
teikumiem. Ja ir vairāki ķīlas ņēmēji, to prioritāti nosaka komerckīlas reģistrācijas 
secība. Ja ar komerckīlu nodrošinātā saistība netiek laikā izpildīta, ķīlas ņēmējs var 
ar tiesas starpniecību ieķīlāto lietu pārdot izsolē vai bez tiesas starpniecības, nerīkojot 
izsoli, ja ieķīlātājs viņam šo tiesību ir piešķīris. Komerckīlas reģistrāciju dzēš, pama
tojoties uz ķīlas ņēmēja rakstisku apstiprinājumu par tā parāda dzēšanu, kas ticis 
nodrošināts ar komerckīlu vai tiesas nolēmumu. Apstiprinājums par parāda dzēšanu 
ķīlas ņēmējam jāiesniedz desmit darbdienu laikā no komerckīlas tiesības izbeigšanās 
dienas tajā institūcijā, kas reģistrējusi komerckīlu. Ja tiek izdarīts ieraksts par ko
merckīlas dzēšanu, izbeidzas ķīlas ņēmēja prasījuma tiesības. 



Izpirkuma tiesība ir tiesība iegūt cita atsavinātu nekustamu īpašumu, atstumjot 
ieguvēju, sakarā ar priekšrocību pret viņu un stājoties viņa tiesībās. Izpirkuma 
tiesība ir lietu tiesība, un to var izlietot ne vien pret pirmo šai tiesībai pakļautā 
nekustamā īpašuma ieguvēju, bet ari pret tam sekojošiem (1381. p.) īpašuma iegu
vējiem. Izpirkuma tiesībām atšķirībā no pirmpirkuma tiesībām ir absolūts raksturs, 
turpretim pirmpirkuma tiesības ir spēkā vienīgi kontrahentiem un to mantiniekiem. 
Izpirkuma tiesība parasti nav savienota ar ieguvēja pienākumu piedāvāt lietu izpir
cējam. Izņēmums ir vienīgi tādā gadījumā, ja ar izpirkuma tiesību ir savienota pirm
pirkuma tiesība. Izpirkuma tiesība uzskatāma par speciālu tiesību institūtu, kas nav 
piemērojams ārpus likuma tieši noteiktām robežām1. Izpirkuma tiesību nodibina vai 
nu ar līgumu, vai arī ar testamentu. Izpirkuma tiesība, kas nodibināta ar līgumu vai 
testamentu, saista tikai lietā ieinteresētās personas un vinu mantinieku. Tā kļūst 
saistoša arī trešajām personām, ja līgumu vai testamentu, ar kuru nodibina šo tiesību, 
ieraksta zemesgrāmatās (1382. p.). Izpirkuma jeb retrakta tiesības ir pilnīgi patstā
vīgas tiesības, taču, tā kā tās nereti rodas sakarā ar pirmpirkuma tiesībām, tad, kā 
atzinis Senāts kādā spriedumā, šādu divu prasību apvienošana dažos gadījumos ir ne 
tikai pieļaujama, bet ari tieši nepieciešama2. 

Izpirkuma tiesības absolūtais raksturs izpaužas tādējādi, ka šī tiesība attiecas uz 
lietu neatkarīgi no tās īpašnieka un izpircējs var izlietot izpirkuma tiesību ne vien 
pret pirmo ieguvēju, bet arī pret turpmākajiem ieguvējiem. 

Ar likumu nodibinātās izpirkuma tiesības galvenokārt attiecas uz gadījumiem, 
kad nodibinās patstāvīgas īpašuma tiesības uz ēku vai stādījumiem, kā arī uz dzī
vokli3. Normas par izpirkuma tiesībām nav tulkojamas paplašināti. 

Izpirkuma tiesību iespējams realizēt tikai pēc tā darījuma izpildes, uz kuru pa
matojoties izpircējam radusies izpirkuma tiesība4. 

1 Konrādi F., Valters A. Lietu tiesības. Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļas skaidrojumi. - R., 
1935.-389. Ipp. - 1613., 1614. p. komentārs. 

2 Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumi. 1927//Tieslietu ministrijas vēstneša pielikums. -
Spriedums nr. 2. - 5. Ipp. 

3 Višņakova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz 
svešu lietu (841.-926., 1130.-1400. p.). - R . . 1998.-237.-238. Ipp. 

4 Turpat. - 239. Ipp. 
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a. uzturēt satiksmi pāri zemei 172 

aizsprosto]urnu ierīkošanas a. 95 
atsavinājums pretēji a. 202 

atsavināšanas a. 80, 8 1 , 83, 84, 85, 86, 112. 
142, 189, 192,202, 229 
atzīme par a. 79 

darbu veikšanas a. 36 

dievnamu un rituāla priekšmetu ieķīlāšanas 
a. 193 



ieiešanas a. 90 
īpašnieka a. 24, 59, 60, 99, 100 
īpašs a. 87 

īpašuma tiesību aizskaršanas a. 10 
kopīpašnieka a. tiesības 66, 7 3 . 79 
kreditora a. 81 

ķīlas tiesības turpināšanas uz domājamo 

dalu nekustamā īpašumā a. 194 
ligumiskais a. 84, 189 
likuma a. 89, 114. 123,217 
likumiskais a. 80, 81, 83, 84, 85, 86, 112 

pilsētbūvnieciskie a. 59 
speciāls a. 193 
testamentārais a. 80, 84 

vispārēju tiesisku a. nezināšana 147 
Aizņēmējs 198 

a. līgums 198 
Aizņēmums 

a. saistība 198 
a. valūta 222 
ipašnieku līdzdalība a. 201 

Aizsardzība 
a. ar aizturēšanas tiesību 190 
a. ar ierunu 150 
a. ar negatoro prasību 171 
a. pret īpašuma prasību 146 

a. pret zaudējumiem 95 
ieguvēja a. 148 
īpašnieka tiesību a. 62 
īpašuma a. 137, 141, 148, 180 

kuģniecības un pludināšanas interešu a. 
94 
ķīlas ņēmēju a. 199 
lietotāja tiesības a. 169 
likuma a. 94, 95, 137 

pārvadātāja vai ekspeditora tiesību a. 147 
personiskas prasības a. 190 
piedzinēja, parādnieka tiesību a. 217 
privātas intereses a. 159 

reālnastas a. 181, 182 
sabiedrības drošības a. 88 

servitūtu a. 175, 176 
liesas a. 137 

tiesību uz lietu a. 139 

turējuma a. 52 
valdījuma a. 138, 141, 170, 180 
valdītāja interešu a. 54 

Aizsargājams 
a. objekti 36 

Aizsargāšana 
kaimiņa a. pret zaudējumiem 95 
mežu a. 95 

ipašnieku a. 95 

Aizsargāšanās 
a. ar actio publiciana 150 
a. no albildibas 167 
a. no briesmām 63 
a. no īpašuma aizskārumiem 171 
a. pret prasību 55 

a. pret trešajām personām 81 
Aizsarglīdzekļi 

tiesas noteikti a. 138 
Aizskaršana 

sk. arī Neaizskaramība 
ideālo kvotu a. 41 
ieilguma a. 84 
ipašuma (īpašnieka) tiesību a. 10, 93, 
138. 139, 158 

kreditoru interešu a. 212 
prasītāja tiesību a. ar ierunu 150 
publisko tiesību a. 35 
trešās personas interešu a. 82, 120, 131, 
136 

valdījuma a. 55, 56 

zemes gabala a. 24 

Aizskārums 87. 137 
īpašuma (tiesību) a. 137, 138. 141, 171 
publisko tiesību a. 87 
tiesību a. 87, 88, 94, 186 

valdījuma a. 5 1 , 52, 56, 138 

Aizsprostošana 
upes a. 43 

Aizstāvēšana 
sk. ari Pašaizstāvība 
apstrīdēto ķīlas tiesību a. 214 

publiskās intereses a. 95 

Aizturējuma tiesība 137, 147, 148, 150, 
154, 185. 186,187,190 

a.t. uz lietošanas ķīlu 221 
hipotekārā ķīlas turētāja a.t. 227 
ķīlas ņēmēja a.t. 219 
kļūdainas a.t. 228 
mājdzīvnieku vai zagļa a. t. 186 



Aizturēšana 

a. par zagtu auto tirgošanu 109 
īpašnieka lietas a. 91 

īpašuma a. 104 

īrnieka mantas a. 186 
ķeršanas rīku a. 100 

lietas pagaidu a. 150 

pretliesīga īpašnieka lielas a. 137 
Aizturētājs 

īpašuma prasība pret lielas a. 148 
Aizturēta lieta 28, 186 
Aka 

a. ūdens 161 
Akcesors 

a. raksturs 101, 219, 225 
Akciju sabiedrība 66, 67 
Akmeņi 

a. iebūvēs tiesība 161 
Akmeņlauztuve 14, 164 
Akts 

a. ierakstīšana zemesgrāmatā 126, 131 
administratīvs a. 121 
aprakstes a. 138 
atsavinājuma a. 207 
atsavināšanas a. 132 
darījuma a. 128 
darijuma izpildes a. 129 
ekspluatācijā nodošanas a. 58 
grāmata kā savs a. 55 
iegūšanas a. 60 
ieķīlāšanas a. 33 
izpirkšanas a. 115 

izsoles a. 134, 213, 217 
juridisks a. 69, 112 

kodificēts a. 7 
komerckīlas reģistrācijas a. 229 
koroborācijas a. 129 
ķīlas nodošanas a. 183 
ķīlas tiesību nodibinošs a. 187, 221 
meža nodošanas a. 123 
nodošanas a. 40 

normativs a. 7, 18, 40, 228, 230 
notariāli apliecināts a. 58 
patvaļas a. 42 

privatizācijas pārdošanas a. 58 
publisks a. 25, 129,213 
rakstveida a. 125 

rīcības a. 213 

servitūlu nodibinošs a. 169 
spēkā neesošs a. 131,214 

tiesību nodošanas a. 225 
tiesisks a. 186 
valsis varas a. 134, 135 

zemesgrāmatā apsliprināms a. 130 
zemesgrāmatu a. 24, 70, 143, 214, 222 

Alga 
alradēja a. 109 

Alimenti 

atzīme par a. zemesgrāmatā 171 
Alternatīvs/-a 

a. zemes joslu sistēma 27 

a. investīciju veids 38 
Amatniecisks/-a 

lietu a. raksturs 107 
a. apstrādāt svešu materiālu 108 

Analogs 36, 134, 175,208 
a. naudas noguldīšanai uz procentiem 38 
a. norma 70, 216 

CL 1039. panta a. 171 
CL 1121. un 1122. pantu a. 95 
CL 929. panta a. 57 
vēsturisks a. 40 

Analoģija 32, 9 1 , 95, 97, 157, 164 
a. pārnešana uz tiesību valdījumu 41 
tiesību a. 105 

Analoģisks 
a. norma 85 

Apbedījums 
a. vietas 36, 59 

Apbūve 17, 22, 77, 105 

a. tiesība 8, 1 8 . 2 1 , 2 2 . 2 3 , 5 1 
Apbūvēšana 94 

ieķīlāta zemes gabala a. 196 
zemes a. 77, 104 

Apbūvētājs 1 7 , 2 1 , 2 3 . 89, 103, 104. 105, 
106 

labticīgs a. 18, 22 
Apbūvēta zeme 17, 105, 196 
Apdāvinātais 129, 133, 170 

a. mantinieki 141 

a. nepateicība 133 
prasība pret a. 141 

Apdraudējums 138 

a. ar dzirnavu ierīkošanu 95 



a. ar lietošanu 93 
hipotekāro ķīlas turētāju tiesību a. 105 

kaimiņa īpašuma a. 138 

ķīlas ņēmēja priekšrocības a. 200 
ķīlas ņēmēju interešu a. 184 
ķīlas turētāju tiesības a. 18 

lietas izmantošanas a. 34 

parādnieka pārējās mantas a. 184 
tiesību a. 18, 105 
zemes īpašnieku tiesību a. 21 

Apdraudēšana 

sabiedriskās drošības a. 89 
zagļa a. 63 

Apdraudētais 89 
Apdraudētājs 89 
Apdraudēts/-a 

a. lietas izmantošana 34 
Apdrošināšana 

a. atlīdzība 2 0 5 , 2 2 9 
a. gadījums 229 

a. pienākums 205 
a. polise 205 
a. prēmija 167 
a. pret uguni 166 
a. sabiedrība 19, 20, 129, 229 
a. summa 205 
ķīlas a. 229 

ķīlas priekšmeta a. 205 
pircēja a. 129 

Apgabaltiesa 82, 109, 128, 150, 197,216,217 
Rīgas a. 34, 4 3 , 50 

Vidzemes a. 58 
Apgrūtinājums 68, 80, 131, 134, 166, 211 

a. ar hipotēku 172 
a. a rk ī lu 191, 197,207 
a. ar reālnastu 179, 181 

a. ar servitūtu 155, 159, 160, 165, 167, 
171, 172, 173 

a. ar tiesas atsavināšanas aizliegumu 84 

a. ar valdījumu 163 
a. ierakstīšana zemesgrāmatā 18 

a. ievešana zemesgrāmatā 212 
a. par labu trešajai personai 137 
gruntsgabala a. 89 

īpašuma a. 140, 171, 179, 186 

kalpojošās lietas a. 155 
kopīpašuma priekšmeta a. 73 

lietas a. 140, 152, 166 

nekustama ipašuma a. 171, 173, 179, 
180, 194 

nekustamas mantas a. 130, 197, 207 
reālnastas a. 177 
uz lietu gulošs a. 167 
zemes gabala a. 15, 173 
zemes gabala a. ar hipotēku 197 

Apgrūtināšana 
a. aizliegums 165 
a. ar lietu tiesībām 120 
a. tiesības 81 

ekspropriētas mantas a. 134 
immobila a. 136 

īpašuma tiesību a. 125 
ķermeniskas lietas a. 77 
lietas a. ar ķīlas tiesību 81 
lietas a. ar tiesībām 19 
nekustama īpašuma a. 131 

Apkalpotāja 109 
Apkurināšana 164 

a. izdevumi 34 
Apķīlāšana 

a. sekas 132 
a. vieta 132 
mantas a. 139 

Apķīlātais 186 
Apķīlāts 

a. lietas 28, 186 
a. manta 186 

Apliecība 

a. par ieraksta izdarīšanu 130 
mednieka a. 99 

Apliecinājums 131, 141 
a. par nodokļa samaksu 223 
a. par saistību izpildi 222 
īpašuma tiesību a. 122, 129 
notariāls a. 229 

Apliecināšana 

ķīlas tiesības a. forma 224 
nostiprinājuma lūguma a. 221 

notariāla a. 221 
Apliecināts/-a 

notariāli a. līgums 222 

notariāli a. vienošanās 58 
Apliecinošs 

darījumu a. dokuments 27 



saistību a. dokumenti 168, 200 

ķīlu a. dokuments 219 
Apmaiņa 

lietu a. 39 
Apmērs 

atlīdzības a. 103 

atradēja algas a. 109 

atsavinātāja atbildības a. 86 
ieķīlājuma a. 223 

ķīlas atbildības a. 190 
ķīlas tiesības a. 191, 206, 214 

īpašuma tiesību a. 123 

īpašuma tiesību atjaunošana pilnā a. 58 
izdevumu a. 38, 48 

kopīgu upju lietošanas a. 9 1 , 93 
kopīpašnieka daļas a. 74, 79 
kredīta a. 188 
lietojuma daļas a. 163 

nodokļa a. 223 

nodrošināta prasījuma a. 188 
nomas ienākuma a. 38 

parāda nodrošinājuma a. 218 
parāda s u m m a s a. 223 

prasības nodrošinājuma a. 171 
prasījuma a. 15, 190 

prasījuma apmierināšanas a. 215 
prasījuma summas a. 197 

reālnastas a. 158, 177 

samaksas a. 127 

servitūta a. 156, 159 
uzlabojumu a. 79 
zaudējumu a. 74 

Apmierinājums 
a. gūšana no ieķīlātas lietas 2 1 1 , 2 1 2 
a. prasīšana no trešās personas 199 

kreditora tiesība gūt a. 214 

ķīlas turētāja saistību a. 189 
tiesība meklēt a. 205, 212 

Apmierināšana 
a. ar maksu 30 
a. kārtība 194 

cilvēka vajadzību a. 106 
formālu prasību a. juridiskos aktos 112 
hipotēku a. kārtība 207 

īpašuma pārdošana piedzinuma a. 212 

kopīpašnieka prasības a. 76, 77 
kreditora a. 191, 207 

kreditora tiesības uz a. 165 
kreditoru pretenziju a. 218 
lūguma a. 15, 16, 26 

pašvaldību un biedrību vajadzību a. 35 
prasības a. 215 

prasības a. par īpašuma tiesību atzīšanu 
119. 128 

prasības a. liesā 61 

prasības par nomas līguma slēgšanu a. 72 
prasījuma a. 101, 105, 106, 191, 194, 195, 
206, 207, 208, 209, 212, 215, 216, 218, 
229 

tiesu hipotēkas a. 207 

uz hipotēku dibinātu prasījumu a. 208 
vajadzības a. pēc dzīvokļa 68 

valsts vajadzību a. 35 
Apmierināts 

a. prasījuma pārdošana 190 
a. saistība 201 

Appludināšana 
zemju a. 91 

Applūdums 102, 181 
Aprakste 139 

a. akts 138 

īpašuma a. 138 
mantas a. 139 

Aprakstīšana 100, 150 
īpašuma a. 75 

mantas a. 40, 132, 134, 139, 150 

nekustama īpašuma a. 40 
Aprēķināšana 

izsoles sākuma cenas a. 207 
nodokļa a. 37, 222 
procentu a. 150 

vērtības a. 37, 38, 150 
Aprēķins 38, 132,215 

priekšrocības kārtības a. 206 
Aprobežojumi 9, 12, 16, 24, 36, 53, 59, 60, 

89, 95, 130, 140, 156,205 

a. atcelšana 196 

a. rīcībai ar komercķīlas priekšmetu 229 
atsavinājuma a. 81 
atsavināšanas a. 229 

būvju un ēku lietošanas tiesību a. 88 

dzirnavu ierīkošanai paredzētie privātie 
īpašuma tiesību a. 94 
iegūšanas a. 147 



ieguvēja tiesību a. 172 

ietaišu un apstādījumu lietošanas tiesību a. 
91 

īpašuma atsavināšanas tiesību a. 80 
īpašuma lietiski a. 171 

īpašuma prasības a. 186 

ipašuma tiesību a. 19, 2 1 , 37, 88, 137, 
171,211 

ipašuma tiesību a. visā tā apjomā 73 
izmantošanas a. 94 
kopīpašuma tiesibu a. 65 

lietošanas tiesību a. 24, 36, 37, 87, 88, 
1 5 7 . 1 6 1 . 1 7 0 

mantojuma tiesību a. 36 
mežu lietošanas tiesību a. 87, 95 
prasījumu ieskaita a. 216 
privātās interesēs noteikti a. 87, 88 
publiski a. 87 

servitūta pretlikumīgs a. 176 
ūdeņu izmantošanas a. 94 
ūdeņu lietošanas tiesibu a. 88, 92 
ūdeņu noplūdes a. 92 
valdījuma aizsargāšana no a. 50 
vispārības interesēs noteiktie a. 88 

Aprobežots/-a 
a. lietiskās tiesības 177 
a. prasījums 188 

Apsēšana 
labticīga a. 101 

tauvas joslas a. aizliegums 94 
zemes a. 32, 106 

Apskatīšana 
maksa par alu a. 24 

Apslēpta manta 12, 35, 97, 110, 111, 164 

a.m. atrašana 94 
a.m. valdītājs 56 

Apslēpta vērtība 39 
Apsolījums 

a. ķīlas ņēmējam 215 

a. pirkuma līgumā 8 

dāvinājuma a. 170 
Apsolījušais 125 
Apstādījumi 

a. lietošanas tiesību aprobežojumi 87, 91 
Apstiprinājums 

a. par parāda dzēšanu 230 

robežlīnijas a. zemes plānā 24 

Apstiprināšana 

a. mantojuma tiesibās 121, 126, 134, 223 
akta a. 58, 130,217 

apgrūtinājumu a. uz nekustamu mantu 130 

būvprojekta a. 58 
hipotēkas a. 197,202 
īpašuma tiesību a. kreditoram 218 

izsoles a. tiesā 134, 217 

kuģa īpašuma tiesibu a. 125 
nekustamā īpašuma a. zemesgrāmatā uz 
kāda laulātā vārda 69, 135 
nosolītās cenas a. 212 

pirkuma līguma a. zemesgrāmatā 128 
vietnieka darbības a. 44 
zemes gabala a. īpašniekam 197 

Apstiprināts 
a. darījums 26, 131 
a. tituls 129 

Apstiprinošs 

tiesības apstiprinošs dokuments 198 
Apstrādāšana 

amatnieciska a. 108 
materiāla a. 108 

Apstrīdēšana 
a. līdzekli 224 
a. tiesības 24 
darbību a. 87 

darījuma a. 26, 8 1 , 82, 85, 114, 120, 122, 
131, 133,225 
dokumentu a. 129 
faktu a. 111 
ieraksta a. 69, 7 1 , 130, 140, 224 
īpašnieka tiesību a. 140, 150 
izsoles a. 134 
ķīlas a. 214 

ķīlas tiesības uz apstrīdētām īpašuma 
tiesībām 16 

neapstrīdamas īpašuma tiesības 126 
neipašnieka rīkojumu a. 125 
robežu a. 138 

servitūta a. 172 
valdījuma a. 49, 111, 119 

Apūdeņošana 

zemes a. 93 
Apveltītais 

ar tiesībām a. persona 7, 179, 181 

ar tiesībām a. subjekts 174 



Apzināšanās 
sk. arī Neapzināšanās 
lietas atrašanās vietas a. 42 

lietas nozaudēšanas a. 108, 109 

launticīguma a. 48 

nepietiekama titula a. 113 
ricibas nozīmes a. 114 
tiesiskā pamata a. 115 

valdījuma a. 46 
ApzinātsAa 

a. akta parakstīšana 207 

a. darbība 101 
a. ēkas uzcelšana 18, 104 
a. griba 52 

a. iznicināšana 28 
a. nekustama īpašuma iegūšana uz 
apstrīdamām tiesībām 120, 122 
a. sveša īpašuma sagrābšana 152 
a. zaudējumu nodarīšana 225 

Apzinīga 
a. lietošana 167 

Ārkārtējs 
ā. īpašuma tiesība 134 

ā. lietojuma tiesība 163, 168 
ā. priekšmeta dalīšanas veids 78 
ā. uz lielu gulošās piegādes 167 
ā. valsts varas akts 135 

servi tūtu ā. nodibināšana 170 
Asinsradinieks 35 
Asinsradniecība 

ar a. pamatotas prasibas 35 
Atalgojums 

izziņotais a. 110 
Atbildētājs 9, 16, 43 , 50. 5 1 , 54, 58, 63, 77, 

8 3 , 8 4 , 9 8 , 100, 106, 109 

a. īpašuma prasībā 144, 145, 146, 149, 150, 
151, 152, 154, 172, 209,210, 240 
a. labticigums un launticīgums 153 
a. noskaidrošana 127, 128, 131, 137, 138, 
139. 141. 142 

a. pretprasījums 154 

a. valdīšanas tituls 115, 119 
a. zaudējumu atlīdzināšanas pienākums 151 

launticiga a. atlīdzināšanas pienākums 152 
Atbildība 

a. ar ķīlu 191 

a. nosacījumi 151 

a. par darījuma īstumu 127 

a. par ieraksta saturu 127, 130 

a. par īpašuma aizskārumu 138 
a. par izdevumiem 154 

a. par kaitējumu 99 
a. par lietas bojāšanos 166 

a. par lietas nesaimniecisku izmantošanu 49 
a. par lielas saglabāšanu 209 
a. par ļaunprātīgu atsavināšanu 145 
a. par mantas piesavināšanos 132 
a. par mantojuma devēja parādiem 134 

a. par nepieciešamajiem izdevumiem 190 
a. par parādiem 166 
a. par reālnastām 179 

a. par saistības pārkāpumu 85 
a. par savu vainu 152 
a. par zaudējumiem 62, 99, 152 
a. priekšnoteikums 45 
aizsargāšanās no a. 167 
atbrīvošana no a. 145, 152, 179, 197.219 
atsavinātāja a. 85 

darījuma dalībnieku a. 130 
"divkārša" a. 145 
glabātāja a. 219 
hipotekārā a. 192, 194 
ieguvēja a. 132 
īpašnieka a. 177, 178 
izvairīšanās no a. 153 
kustamu lietu a. 192 

ķīlās a. 220 
ķīlas a. apjoms (apmērs) 190, 192 
ķīlas devēja a. 192 
ķīlas ņēmēja a. 1 9 0 , 2 1 4 , 2 1 9 
labticīga valdītāja a. 151 
lietas a. 219 
lietotāja a. 167 
launticiga valdītāja a. 151 
mantinieku a. 11 

nekustamā īpašuma atsavinātāja a. 129 
solidāra a. 178 
trešo personu a. 130 
valsts a. 134 

Atbildības pienākums 
atsavinātāja a.p. 131, 132 
launticīgu ieguvēju a.p. 26 
launticīgu valdītāju a.p. 110 
valdītāja a.p. 153 



Atcelšana 
aizlieguma a. 81, 82 
aprobežojumu a. 196 
aresta a. 132 
dalīšanas līguma a. 76 
darījuma a. 130, 140,225 
hipotēkas a. 184, 222 
ieraksta a. 130 
ipašuma tiesibu a. 126 
līguma a. 141, 162 
mantas kopības a. 69 
pārdošanas a. 205 
pārsūdzētā lēmuma a. 217 
saistību a. 203 

servitūta nostiprināšanas a. 175 
Atcel ums 

aizlieguma a. 82, 205 
a. pamats 205 

Atdalīšana 
sk. arī Dalīšana, Neatdalāmība, Sadalīšana 
a. brīdis 32, 49. 9 7 , 9 8 , 100 
augļu a. 32, 97, 98, 101. 153, 195, 196 
augu a. no zemes 32 
augu un koku a. no zemes 106 
divu īpašumu a. 94 
ēkas a. no zemes 17 
ieķīlātās labības a. 210 
juridiska a. 25 

lietas a. no mantojuma masas 201 
mājas a. 197 
mantas a. 192, 194 
materiālu a. no ēkām 106 
materiālu a. no zemes 103 
neiespējama lietu a. 107 

reālas dalās a. 197 
savienoto vielu a. 107 
servitūta tiesības a. 156 
tiesība prasīt a. 116 

uzlabojumu a. 104, 166 
zemes gabala a. 197 

Atdalīšanās 101 
augļu a. 49 

Atdošana 
sk. ari Neatdošana 

a. nosacījums 184 
a. pienākums 27, 84, 100, 142, 151, 153, 
164, 167, 168, 169, 191, 198,219 

atlikuma a. apķīlātajam 186 
ēku un uzņēmumu a. 10 
ieķīlātās lietas a. 215 
īpašuma a. 37, 109, 112, 142 
ķīlas a. 29, 220 

lietas a. 33, 53, 84, 109, 112, 142, 145, 
151 

lietas atdošana pret atlīdzību 109 
namīpašuma a. 10, 37, 142 
par lietu saņemtās maksas a. 145 
parāda a. 13 

pārpalikuma a. 199 
prasība par a. 49 
prasība par augļu a. 98 

prasība par kokmateriālu a. 106 
priekšmetu a. īpašniekam 147 
reālnastas a. 178 
saistību a. 30 
saņemtā īpašuma a. 124 
tiesības a. 30, 85, 164 
vērtspapīra a. 222 
visas lietas a. vienam kopīpašniekam 37, 
7 6 , 7 8 
zemes a. 10 

Atejas 
a. bedres ierīkošana 89 

Atgādinājums 
varas iestāžu a. 88 

Atjaunošana 
a. nepieciešamība 34 
a. pienākums 87, 104, 166 
agrākā (iepriekšējā) stāvokļa a. 10, 102, 
107,165 
aizdevums mājas a. 184 
aizskarta valdījuma a. 56, 137, 139, 142 
aizsprosta a. 91 

atņemta valdījuma a. 5 1 , 53 , 54 
CL a. 10 
hipotekārā prasījuma a. 225 

hipotēkas ieraksta a. 227 
īpašuma tiesību a. 30, 58, 60, 6 1 , 65, 72, 
144 

juridisku seku a. 82 
lietas valdījuma a. 43 
līguma a. 225 
prasījuma a. 204 
reālnastas a. 181 



saistības a. 204 
servitūta a. 173, 174 
termina a. 110 

tiesibu a. uz dzēsto prasijumu 204 
traucēta vai zaudēta valdījuma a. 80 
valdījuma a. 50, 54, 55, 137, 141 

varas pār lietu a. 45 
Atjaunošanās 

īpašuma a. 32 
ķīlas tiesibu a. 204 
prasi juma a. 194 

Atkāpšanās 
a. no noslēgtā darījuma 131 

Atlīdzība 
a. apjoms 108 

a. darījums 123, 133, 150 
a. izsludināšana 109 
a. par apslēptas mantas atrašanu 164 
a. par atteikšanos no servitūta 173 
a. par augļiem 100, 151 
a. par ēku 17, 37, 104, 105 
a. par izdevumiem 152, 190 

a. par izlietoto darbu 108 
a. par kredītu 185 
a. par paveikto darbu 92 
a. par pievienoto lietu 108 
a. par servitūtu 173 
a. par slepkavību 124 

a. pārējiem kopīpašniekiem 78 
a. prasījuma ierakstīšana zemesgrāmatā 18, 
105 

a. saņemšana 17 
a. servitūta izlietotajam 174 
apdrošināšanas a. 205, 229 
atradēja a. 109 
atteikšanās pret a. 173 
izdevumu a. 88, 9 1 , 166 
lietas atdošana bez a. 151 
mantas a. atsavināšana 146 
mantas iegūšana pret a. 146 
materiālu došana bez a. 166 
mežu pāriešana bez a. 25 
nacionalizācija pret a. 135 
pieprasīt a. 18 

piespiedu atsavināšana bez a. 135 
piespiedu atsavināšana pret a. 134, 135 
prasiba par a. 151 

prasība par zaudējumu a. 5 1 . 54, 61 

rokas ķīlas atdošana bez a. 219 

sēklu un augu vērtības a. pienākums 106 

zaudējumu a. 138, 151, 152, 165, 186, 188, 
2 0 5 , 2 1 4 

zaudējumu a. pienākums 72, 94, 132 
zaudējumu a. saistība 61, 62 

zaudējumu a. 8 1 , 82, 84, 86, 9 1 , 92, 95, 99, 
100, 103, 106, 108 

Atlīdzināšana 
augļu a. 143 
augļu vērtības a. 153 

bojājumu vērtības a. 152 
celtniecības izdevumu a. 104, 105 

derīgo izdevumu a. 106 
divkārša lietas vērtības a. 146 
ēkas vērtības a. 104 
greznuma izdevumu a. 34 
iegūtās cenas un apmierināmās saistības 
vērtības Starpības a. 201 

izdevumu a. 79, 110. 153. 154. 190,213 
lietas uzturēšanas izdevumu a. 219 
lielas vērtības a. 37, 151, 168 
nepieciešamo izdevumu a. 34, 79, 104, 106 
prasiba par lietas cenas a. 145 
uzlabojumu a. 35 
zaudējumu a. 213 
zaudējumu a. pienākums 49, 85 
zaudējumu a. prasība 31 

Atlikums 
a. no ieņemtās summas 186 

Atļauja 
sk. arī Atļauts, Būvatļauja, Neatļauta 
darbība, Neatļauts, Pašaizstāvība 
a. celt augstāku būvi 161 

a. iestiprināt balkus un akmeņus 161 
a. ietaisīt logus 89 
a. lietas atsavināšanai 114 

a. pārvest reālnastas izlietošanu 178 
a. pazemes darbu veikšanai 24 
a. vēlākām ķīlas tiesībām 194 

a. vienoties par citiem noteikumiem 9 
a. nepieciešamība 93 
celtniecibas a. 58 

īpašnieka a. 106, 110 
ķīlas ņēmēja a. 228, 229 

servitūta izlietošanas a. 156, 174 



valsts ceļu dienesta a. 37 

zemes dzīļu izmantošanas a. 24 
Atjauts 

a. atsavinājums 229 
a. pašaizslāvība 137 

a. pašaizslāvības robežas 50 
Atmestas lietas 49, 97, 108 

a.l. sagrābējs un pārstrādātājs 117 
Atmešana 

lietu a. 164 
Atņemšana 

sk. arī Atņemts 
brīva skata a. 162 

brīvības a. 63 

īpašnieka ekskluzīvo tiesību a. 25 
īpašuma tiesību a. 16, 103, 134, 135, 187 
kopīpašnieku tiesības a. 73 
lielas a. 7, 142 

noziedzīgi iegūtu priekšmetu a. 141 
reālnastas valdījuma a. 180 
slepeni iegūtas lietas a. 48 
ūdens a. dzirnavām 95 
valdījuma a. 45, 46, 54, 138, 170 
valdītāja labticīguma a. 116 
varas a. 45, 56 

vardarbīgas vai slepenas a. fakts 52 
zemes a. 10 

Atņemts 
a. valdījuma atjaunošana 50, 5 1 , 137, 139, 
142 

Atpakaļejošs spēks 
sk. arī Retroaktīvs 
likuma a.s. 4 5 , 81 

tiesas spriedums ar a.s. 130, 131 
Atprasāmā lieta 139, 143 

a. 1. taisīti izdevumi 153 
a. 1. valdīšana 145 

a. 1. vērtība 145 
Atprasijums 

a. tiesība 7, 9 
neesoša parāda izpildījuma a. 33 

Atprasīšana 
a. no sveša valdījuma 27, 98, 139 
atrauta zemes gabala a. 103 
atsavinātā ķīlas priekšmeta a. 229 
atsavinātas lietas a. 84 
bezķermenisku lietu a. 58 

derīgo izdevumu a. 50 
īpašuma a. 142, 143 
izpildījuma a. 181 
kapitāla a. 168 

lietas a. 28, 33 , 53 , 122, 140, 141, 142, 
143, 144, 146, 147, 148, 152, 154, 201, 
2 1 8 , 2 1 9 

lielas a. ar īpašuma prasību 53, 57, 58, 
142 

lietas a. no trešās personas 53 

lietošanas tiesību a. 164 
lielu kopības a. 30 

lietu kopuma a. 142 

maksājumu lietas uzturēšanai a. 221 

mantas a. 139, 146 
naudas a. 86 

pārdotas lietas a. 86 
pirmmantinieka atsavinātās mantas a. 83 
valdījuma a. 54 

Atradējs 49, 99, 110 
a. alga 109 
a. apziņa 108 

a. atlīdzība 109, 164 

a. valdījums 49 
Atradums 109, 110 
Atrašana 

apslēptas mantas a. 110, 111, 164 

kustamu lietu a. 49 
Atsacīšanās (atteikšanās) 

a. ierakstīt atzīmi 171 

a. izpildīt pienākumu 180 
a. no dzīvnieka 99 

a. no īpašuma tiesībām 97, 98 
a. no ķīlas (tiesības) 180, 206, 220, 227, 

228 

a. no lietas 35, 49, 96 
a. no mantas 49 

a. no nemateriālām tiesībām kaimiņam 

par labu 61 

a. no prasības 206 
a. no reālnastas 181 
a. no servitūta 167. 173 

a. no tālākiem meklējumiem 46 

a. no tiesībām uz zemi 30 
a. no tradīcijas 123 
a. no valdījuma 53, 56, 118 

vienpusēja a. 128 



Atsaukšanās 
a. uz aizliegumu 86, 147 

a. uz apstākļiem 142 
a. uz darījumu 149 

a. uz ieilgumu 82, 111, 113, 149 
a. uz ierakstu zemesgrāmatā 149, 224 
a. uz īpašnieka valdījumu 54 

a. uz īpašuma tiesībām 47, 100 
a. uz juridisku apstākli 112 

a. uz lielas iegūšanu 150 
a. uz nezināšanu 26, 132, 147, 224 
a. uz pārkāpumiem 58 

a. uz tiesiskiem šķēršļiem 118 
kreditora a. uz vēlākiem apgrūtinājumiem 
211 

Atsaukums 
darījuma a. 28 
piekrišanas a. 213 

Atsavinājums 
a. noteikumi 185 
a. aizliegums 80-86 

a. akts 206 
a. iespējas ķīlas tiesības rezultātā 187 
a. spēkā neesamība 84. 85, 86 
dzīvoklī ievestās mantas a. 186 
nekustama īpašuma a. 226, 227 
nenoticis a. 82 
publisks a. 206 
svešas lietas a. 81 

Atsavināms 
a. lietas augli 127 

Atsavināšana 13 
sk. arī Neatsavināms, Neatsavināmība 

a. aizliegums 80. 8 1 , 82, 83, 84, 85, 86, 
112, 201 

a. akts 132 

a. aprobežojumi 81 
a. darbības 25 

a. darījuma atzīšana par spēkā neesošu 144 
a. darījuma spēkā esamība 81 
a. darījums 26, 105, 115, 122, 123, 124, 

127, 129, 130, 131, 132, 140, 149 
a. ierakstīšana zemesgrāmatā 83 

a. līgums 25, 129, 172,213 
a. neiespēja 147 

a. priekšmets 14, 197 

a. spēkā esamība 81 

augļu a. 100 

bezķermenisku lietu a. 13 
daļēja a. 81 
dzīvokļa a. 68 
ēku a. 23 

galvenās lietas a. 30 
ieķīlātās lietas a. 192, 219 
ieķīlātas mantas a. 229, 230 
īpašuma a. 121, 131, 142, 167 
īpašuma a. aprobežojumi 80 
īpašuma a. izsolē 134 
klātbūtne a. 206 
koku a. 106 

komercķīlas a. aprobežojumi 228, 229 
kopīpašuma a. 73 , 74 
ķīlas a. 134 
labprātīga a. 125 
lietas a. 194, 1 9 5 , 2 2 9 , 2 3 0 
lietas daļas a. 65 
lietojuma a. 60, 67 

lietojuma tiesības a. 164, 165 
ļaunprātīga a. 145 
mākslas darbu a. 39 
mantas a. 146 

nekustama ipašuma a. 23, 125, 126, 127 
nekustama īpašuma daļas a. 72 
nekustamas mantas a. 179, 181 
otra laulātā nepiekrišana a. 80 
piekrastu zemes a. 94 
piespiedu a. 134, 135 
pirkšanas a. 213 
reālas daļas a. 196 
reālnastas a. 178 
reālserviiūta a. 158 
servitūta a. 165 

šķēršļi īpašuma a. 80 
zvejas tiesības a. 94 

Atsavinātājs 76, 8 1 , 84, 85 
a. atbildība par lietas attiesāšanu 86 
a. valdījuma laika pievienošana 117 
a.-ieguvēja sistēma 27 

garīgi slims a. 114 
servitūls par labu a. 172 

Atsavināts/-a 
a. mantas atprasīšana 83 

Atsevišķs 
a. baļķu iestiprināšana 161 



a. daļas 159 

a. darījums 173 

a. īpašnieka tiesības 155 
a. īpašums 116 
a. juridiskas attiecības blakusmantai 25 

a. ķermeniskas lietas 12 
a. lieta īpašuma prasībā 57 

a. lietas (kopībā) 163, 192, 195 
a. lietas izmantošanas veidi 162 
a. lietas lietu kopībā 30 

a. mantas dala 186 
a. nekustams īpašums 22, 29 

a. objekts (ēka) 29 
a. objekts lietu kopībā 29 
a. pienākuma izpilde 180 
a. pirkuma līguma priekšmets 162 
a. prasība par augļu atdošanu 97, 151 
a. reģistrācija 27 
a. statuss ēkām 24 
a. tiesības 60 
a. zemes dala 103 

dzīvoklis kā a. īpašums 67 
ēkas a. daļas 166 
ēkas a. ieķīlāšana 196 
ēkas nacionalizēšana a. no zemes 17 
ēkas un būves a. reģistrācija 22 
ēku a. pastāvēšana 24 
ēku nacionalizēšana a. no zemes 10 

īpašuma a. sastāvdaļas 19 
kopīpašnieka a. tiesības 64 
kopīpašuma priekšmeta a. daļas 73, 74 
ķīlas tiesība uz a. un zemi, ēku, dzīvokli 
22 
laulātā a. manta 69, 70, 136 

lietas atsevišķo dalu lietošana 65 
mantas a. dala 68, 69 
mantas a. reālās daļas 197 

mežs kā a. kustama lieta 31 
prasība par a. izpildījumu 182 
reālservitūta a. atsavināšana 158 
rīcība ar a. lietām 72 

speciālo tiesību a. ieķīlāšana 19 
zvejas tiesības atsavināšana a. no zemes 
94 

Atslēga 34 
a. iegūšana 42, 46 
a. nodošana 46, 124, 160 

Atstāšana 
sk. arī Mantojuma atstājējs, Mantinieks 
a. īpašnieka zinā 79 

a. muižu īpašnieku īpašumā 135 

agrākās (iepriekšējās) gultnes a. 102 
agrākās gultnes a. 93 
atstātais mantojums 184 

dzīvnieka a. 99 
immobila a. kreditoram 207 
ķīlas a. ķīlas devēja turējumā 209, 228 

ķīlas tiesības a. spēkā 226 
lietas a. vainīgajam 107 
nekustama īpašuma a. 179 

slūžu a. atvērtām 95 
valsts a. 118 

Atstumšana 
ieguvēja a. 231 
ķīlas turētāju a. 195 

Atteikums 
a. ierakstīt atzīmi 171 
prasības a. 212 

Attiesājums (attiesāšana) 
atbildiba par lielas a. 86, 131, 134, 139 
lietas zaudēšana sakarā a r a . 150, 152 
pārdotās ķīlas a. 213 
zaudējumi sakarā ar lietas a. 145 

Atvainojama maldība 37, 104, 105, 115 
Atvieglojumi 

a. pierādīšanā 223 
īpašuma tiesibu pierādīšanas a. 149 
maksas a. 31 
pierādījumu nastas a. 52 
tiesību a. 25 

Atvietojamais 44, 45, 47, 115 
Atvietojams 

sk. arī Neatvietojams 
a. lietas 27, 28, 29, 70, 168, 193 

Atvietošana 
baļķu, akmeņu a. 161 
kustoņu a. 166 
pārsūdzēta lēmuma a. 217 

reālnastu a. 181 
Atvilkšana 

izdevumu a. 109 
Augi 

sk. ari Koki 
a. vērtība 106 



Augļi 3 1 , 32, 6 0 , 9 8 , 100, 110, 154, 163, 
195 

a. atdošana 49 

a. atdošanas pienākums 153 
a. atlīdzināšana 142 

a. dārzs 165 
a. gūšana 168 

a. iegūšana īpašumā 101 
a. ievākšana 96 

a. l īdzievākšanas tiesība 163 
a. nesošas lietas 220 

a. nodošana 177 

a. pieprasīšana 151 

a. saņemšana (lietojums) 162, 165 

a. vērtība 153 
atdalījušies a. 153 
civilie a. 6 5 , 7 4 , 97, 101, 127 

galvenās lietas a. 32 
ievāktie a. 184, 220 

koka a. 91 
kopējās lietas a. 74 
nekustama a. nesēja lieta 183 
nepatērētie a. 153 
rūpnieciskie a. 101 

saņemtie a. 153 
savāktie a. 152, 154 

Augstākas būves tiesība 161 

sk. arī Servitūti 
Autoceļi 37 
Avoti 

ienākumu a. 103, 165 

l ikumdošanas a. 61 
minerālūdeņu a. 36, 59, 87 

tiesības uz ūdeņu a. 93 

tiesību a. 7, 10, 52, 101, 164, 187 

tiesību pirmavots 10, 53, 106 

13 

Balsu vairākums 66, 72, 73 , 108 
mantinieku b.v. 75 

Baļķi 107, 161 
Bangas 

jūras b. 92 
Bāriņtiesa 185,202 
Bažas 50, 89,211 

Bērni 183 

b. manta 82 

b. nekustams īpašums 202 

b. uzturēšanas izdevumi 171 
mirušā b. 72 

nepilngadīgi b. 171 

Bezdarbība 152, 181 

Bezīpašnieka 
b. lietas 3 5 , 3 6 , 9 7 , 9 8 

b. kustoni 99 

b. mājdzīvnieki 99 

Bezķermeniska lieta 11, 12, 13, 14, 22, 28, 

4 1 , 43 , 57, 6 1 , 64, 65, 66, 67, 74, 109, 
142, 143, 144, 162, 163, 168, 192, 195, 
197,220, 2 2 8 , 2 3 0 

b.l. kopība 30, 142, 186 

Bezķermenisks labums 36 

Bezmantinieka 

b. lieta 36 

b. manta 35 

Bezsaimnieka 

b. mantas 3 5 , 3 6 , 9 8 , 9 9 
b. nekustama manta 177 
b. zeme 110 

lietas 35, 36 

Beztermiņa tiesības 175 

Bezvaldījuma ķīla 183, 186 

Biedrība 

sk. arī Sabiedrība, Statūtsabiedrība, 
Uzņēmējsabiedrība 

biedrības 35 

Rīgas Latviešu biedrība 34 

Bilance 184 

b. vērtība 13, 38 

Biškopis 100 

Bites 99, 100 

b. saime 92, 100 

Blakus lietas 16, 30, 31 

Blakusmanta 25 

Blakusmērķis 35 

Blakus nolīgums 133 

Blakusprasības 225 

Blakus prasījumi 189, 190, 191 

Blakussūdzība 217 

Blakus tiesības 156, 187, 188, 189,225 



Blanko 
b. cedēta obligācija 201 
b. indosamcnts 14 
b. teksts 200 
b. uzraksts 200, 201 

Bojāeja 
atvietojamas lietas b. 27 
ēkas b. 17 

ieķīlātas lietas b. 205 
koka b. 92 
kravas b. 205 

lietas b. 152, 163, 166, 173, 181 
lietas b. nepārvaramas varas dēl 219 
lietas nejauša b. 152 

lietu paglābšana no b. 110 
mantas b. 152 
neatvietojamas lietas b. 27 
nejaušas b. risks 49 
nekustama īpašuma b. 181 
pasargāšana no b. 33 
telpas b. 169 

Bojājumi 
b. vērtība 152 

Bojāšana 
lietas b. 165 

Bojāšanās 
būves bojāšanās 89 

lietas bojāšanās 145, 152, 166 
mantas bojāšanās un b. 153 

Bonitārais īpašums 53 
Braucamais ceļš 153 
Brīvība 

b. no saistības 182 
b. atņemšana 63 

civiltiesiskā apgrozījuma b. 55 
īpašuma b. 137, 138, 176 

izvēles b. 140 
līgumu slēgšanas b. 217 
terminoloģiskā b. 22 

Bunges kodifikācija 10, 145 
Būvatļauja 58 

Būve 2 2 , 2 3 , 3 1 , 3 2 , 3 7 , 4 8 , 8 8 , 89, 110, 112, 
160, 161, 164, 166, 196 
sk. ari Aizbūvēšana, Apbūve, 
Apbūvēšana, Apbūvēta zeme, 
Apbūvētājs, Būvatļauja, Būvēšana, 
Būvētājs, Būvprojekts, Būvuzņēmējs, 

Celtne, Ēkas, Iebūvē, Izbūve, Izbūvēšana, 

Neapbūvēts, Pārbūve, Pilsētbūvniecisks, 
Uzbūvēšana, Uzbūvētājs 
augstākas b. tiesība 62, 161, 168 

b. atsevišķa reģistrācija 22 

b. l ietošanas tiesību aprobežojumi 88 
pārkaru b. 89, 156 

pārkaru b. servilūts 89 
pārkaru b. tiesība 161 

Būvelementi 89 
Būvēšana 171 

celtnes b. 90 
nama b. 21 
robežsētas b. 90 

ugunsdrošas sienas b. 175 
Būvētājs 18, 22 
Būvmateriāli 103, 106 
Būvniecība 58, 90 

autoceļa b. 37 
b. aizliegums 89 
b. noteikumi 88, 172 

Būvnoteikumi 10, 161 
Būvprojekts 58 
Būvuzņēmējs 45 

C 

Caurules 
ūdensvada c. 17 

Cauruļvadi 34, 157, 160, 161 
Caurums 

gaismas c. 89, 162 
Cedents 18,46, 204, 226 
Celtne 1 8 , 2 4 , 6 5 , 8 7 , 138, 165, 166,205 

sk. ari Celtniecība, Jaunceltne 
c. būvēšana 90 
c. turētājs 45 

jaunu c. uzbūvēšana 165 
Celtniecība 12, 23 , 50, 74, 89, 90, 104, 105, 

110, 137, 138, 173,227 
c. atļauja 58 
C firma 34 

c. izdevumi 22, 38, 103, 105 
c. materiāli 38, 104 
c. projekts 61 
mājas c. 58 



C e j i 3 6 , 37, 92, 172 

sk. arī Autoceļi, Dzelzceļš, Kājceliņš, 
Pievedceļi 

bišu saimes satiksmes c. 92 
braucamais c. 159 
c. platums 159 
c. robežas 156 

c. servitūts 156, 160, 161, 172 
c. zemes nodalījuma joslas 36 
dabiskais tecējuma c. 92 
kuģu c. 112 
lauku c. servitūts 159 
lopu c. 159 

no c. neatdalītas zemes 156 
publiskie c. 35 
šaurs c. 156 

C e n a 13,20, 199, 201, 211 
sk. ari Sākumcena 
brīva c. 213, 214, 230 
c. aprēķināšana 151 
c. samaksāšana 86, 140, 195 
ieguldījumu c. 38 
īpašuma c. 38 
kapitāla c. 38 
lietas c. atlīdzināšana 145 
materiālu c. 38 
naudas c. 38 

nekustamā īpašuma c. 38 
nosolītā c. 212 

pirkuma c. 13, 14, 19, 38, 127, 128, 194, 
198,227 
tirgus c. 37, 39 

Cesi ja 1 4 , 4 6 , 6 1 , 194, 195, 199, 2 0 1 , 2 0 3 , 
2 2 2 , 2 2 4 , 226 
c. līgums 14 

prasījumu c. 13, 14, 169, 204, 206, 225, 226 
vienkārša c. 226 

C e s i o n ā r s 194, 204, 206, 219, 225, 227 
Cilts 

Nigērijas c. 36 
Civi lprocesa n o l i k u m s 85, 134, 207, 208, 

2 1 6 , 2 1 7 

Č 

Č a k l ī b a 166 

D a b a 

d. notikumi 92 

d. parādība 103 
d. procesi 98, i 01 

d. spēki 3 1 , 9 1 , 103 
Dal ī šana 201 

sk. arī Atdalīšana, Sadalīšana 

ēkas d. 77 

d. līgums 15, 75, 76 
d. prasība 77 

d. spriedums 79, 202 
ipašuma d. 64, 121, 131 

kopīpašuma d. 68, 72, 74, 76, 77, 143 
lietas d. 74, 75 
mantas d. 39 
mantojuma d. 15, 72, 75 
nekustamā īpašuma d. 22, 77 

Dala 195 

aritmētiska d. 64, 67, 68 

atsevišķa d. 65, 74, 159, 166 
atsevišķa mantas d. 186 

būtiska d. 31, 196 

celtnes vai krasta d. 205 
ē k a s d . 18, 67, 104, 166 
daļas d. 194 

d. izdalīšana 72 
d. no īpašuma 71 

d. piederība 106 
d. samaksa 191 

d. samērs 79 

domājamā d. 41,42, 64, 65, 66, 71, 74, 75, 
77, 78,79, 106, 108, 116, 121, 192, 194, 197 
ezera d. 101 

galvenās lietas (mantas) d. 3 1 , 32, 98, 100, 
106 

grunts d. 23 
gultnes d. 102, 103 
ienākumu d. 74 

īpašuma (tiesību) d. 90, 130, 139 
īpašuma tiesība uz d. 24 

kapitāla d. 201, 228, 230 

kopīgās mantas d. 72 
kopīpašnieka d. 65, 66 

kopīpašuma d. 3 7 , 7 1 , 7 5 , 7 6 , 79, 144, 194 
korespondējošā d. 65, 74 



kuģa d. 221 

laulātā atsevišķā d. 69 
laulāto kopmantas d. 135, 136 

lietas d. 50, 116. 156. 158, 159, 163, 173. 
192 

lietojuma tiesības d. 164 
līguma d. 76 
mantas d. 163, 193 
mantas d. atsavināšana 135 
mantojuma d. 6 4 , 7 2 , 134, 191,202 
neatsavināma d. 128 

nekustamā īpašuma d. 56, 72, 76, 156, 178, 
179, 181, 182 

nekustamas lietas d. 194 
parāda d. 192, 215 
piekrastu īpašnieku d. 102 
prasījuma d. 190. 191.209,211 
reāla d. 67, 68, 7 1 , 74, 75, 76, 77, 78, 121, 
197 

reālas d. izdalīšana 77, 78, 197 
reālnastas izbeigšanās pa daļai 177 
saistibu d. 201 . 212 
servi tūta d. 156, 174 
sētas d. 91 
telpas d. 14, 15 
tiesību d. 165 

upes d. 94, 101 
valdījuma atņemšana d. 46 

zemes (gabala) d. 18, 23, 25, 26, 3 1 , 103, 
105, 106. 156. 160, 196 

Daļas 
atsavināšana pa d. 73 
d. apvienošana 194 
sabiedrības d. 66 
sadalīšana d. 24 

savienojamās d. 192 
Dambji 11 

sk. ari Aizdambējumi, 

Aizdambēšana 
Darba devējs 110 
Darbuzņēmējs 29 
Darījums 14. 15, 17. 19, 26, 2 7 , 2 8 , 5 5 , 5 8 . 

6 4 . 6 5 , 8 1 , 8 4 , 85,86, 105, 111. 112, 113, 
114, 115, 122, 123, 125, 126, 130, 131, 
133, 134, 140, 144, 147, 148, 159, 173, 
186. 187, 193. 1 9 9 . 2 0 1 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 4 , 
2 1 5 , 2 1 7 , 2 2 5 , 2 2 7 , 2 3 1 

abstrakts d. 124 
apstrīdams d. 122 

al l idzibasd. 123, 150 

atsavināšanas d. 26, 8 1 . 82. 83 . 85, 105, 
114, 122, 123. 124, 127, 129. 130, 132, 
133,140. 144,149. 227 

d. apstrīdēšana 114, 133, 225 
d. daba 114 
d. dalībnieki 16.30, 3 7 , 3 8 , 130. 141, 184, 
199. 217 

d. ķēde 20 
d. mērķis 16 

d. priekšmets 13 
d. trūkumi 96, 114. 120, 215 
fiduciārs d. 128, 184 
hipotētisks d. 128 
iegūšanas d. 150 
izpildu d. 128 
juridiskais d. 62, 123 
lukratīvs d. 133 
neesošs d. 82, 83 
nodošanas d. 96, 121 
noziedzīgs d. 219 
pārdošanas d. 106 

privātticsisks d. 25, 129 
salīdzinošā d. metode 38 

Dārzi 35, 165, 166 
Datums 207 

reģistrācijas d. 27 
Daudzums 27, 28, 143. 153 

materiālu d. 108 
servilūtu d. 157, 164, 168 
ūdens d. 95 

Dāvinājums 170 
Dēls 19 
Depozīts 15 
Derivativa iegūšana 148, 150, 180 
Devumi 

uztura d. 167 
Diena 117 

atrašanas d. 109 
d. laikā 199, 217 
garā gada liekā d. 117 
izsoles d. 208, 218 
Jānu d. 93 

maksātnespējas iestāšanās d. 225 
nodošanas tiesai d. 216 



paņemšanas d. 108 
piespriešanas d. 108 

reģistrācijas d. 229 

sludinājuma d. 49, 110 
spietošanas d. 100 
termina pēdējā d. 117 

tiesību izbeigšanās d. 230 
Dienests 

Valsts ceļu d. 36. 78 
Valsts ieņēmumu d. 223 
Valsts zemes ierīcības d. 36 

Dievnami 193. 196 
Dokumenti 7. 27, 69, 109, 129, 142, 143, 168. 

193, 198. 199, 200, 201, 219, 222, 229 
k u ģ a d . 125 

Draudi 50, 88, 137, 138, 165, 171 
sk. ari Apdraudējums. Apdraudēšana 
atkārtotas ieķīlāšanas d. 209 
briesmu d. 63 
d. briesmas 88 
tiesas d. 138 

Drava 92 
Drošība 

sk. arī Nodrošinājums 
apgrozījuma d. 140 
civiltiesiskās aprozības d. 55 

ēku sabiedriskā d. 59 
d. ar galvojumu 215 
d. nauda 29, 37. 38, 58. 192, 197 
d. pasākumi 37 
d. prasībai 195 

sabiedriskā d. 88, 89 
Dūmi 137, 138 
Dzelzceļš 

d. līnijas 16, 36, 59 
Dzēšana 198, 199, 200 

aizlieguma d. 81 
hipotēkas d. 204, 222, 227 
ieraksta d. 135,222 
komcrcķīlas reģistrācijas d. 229, 230 
ķīlas tiesību d. 227 

līguma d. zemesgrāmatā 83, 84 
parādu d. 227, 230 

prasījuma d. 2 0 1 , 203, 208 

procentu d. 183 
saistības d. 183,200,201 

tiesibu d. reģistrā 131 

Dzimta 35 
Dzimtsnoma 22, 72 
Dzirdināšana 

d. servitūts 160 

lopu d. tiesība 157, 160 
Dzirksteles 89 
Dzīvnieki 

sk. Mājdzīvnieki 
medījamie d. 99 
meža d. 35, 97 
pieradināti d. 97 

retie d. 147 
savvaļas d. 3 5 , 4 2 , 9 8 . 9 9 , 100 

Dzīvoklis 15, 18, 1 9 , 2 1 , 2 2 , 3 0 . 3 1 , 3 8 , 6 7 , 

68, 75, 169, 171, 186, 223, 231 
d. īpašums 11, 15, 17, 67 
d. lietojuma tiesība 68 
d. lietojums 169 
d. tiesība 162, 167, 175 

Dzīvžogi 90. 92 

E 

Ēka 15, 16, 17, 20. 2 1 , 23, 24, 29, 31, 32, 34, 
38. 104, 157, 161, 162, 165. 167. 181, 185 
sk. arī Dievnami, Nami, Namīpašums 
atsevišķs ē. īpašums 73 
baznīcu ē. 59 
dzīvojamā ē. 65 
ē. atbalstīšana 161 
ē. atsevišķa ieķīlāšana 196 
ē. būve 103 
ē. celšana 173 
ē. celtniecība 22 
ē. dala 67, 68, 104. 166 
ē. elementi 68 

ē. izbūve un piebūve 89, 161 
ē. jēdziens 12 
ē. lietošanas t. 19 
ē. nacionalizācija 10 
ē. noteka 161 

ē. piederums 32, 33 
ē. priekšējā puse 90 

ē. sabiedriskā drošība 59 

ē. servitūts 196 

ē. un zemes vienotība (nedalāmība) 10, 12, 



18, 19, 31 
ē. uzcelšana 3, 38 
ē. vērtība 104 
ikgadējais ē. nolietojums 21 
jaunuzbūvēta ē. 22, 23, 29 
kopīpašums uz ē. 68 
saimniecības ē. 24, 29 
uzbūvētas ē. 13, 23 , 171 
uzcelta ē. 103, 188 

zemes un ē. dalīts īpašums 22, 29, 196 
Ekspropriācija 134, 174 

e. mantas apgrūtināšana 134 
Ezeri 173 

e. sala 101 

privātie e. 102 
publiskie e. 36, 92, 93 
sabiedriskie e. 102 

Ežas 90, 92 

Fabrikas 32, 33, 165 
f. mašīnas 33 
f. piederumi 33 

Faktisks 
f. apstākli 114. 122 

f. atdalīšana 17 
f. darbības 200 
f. īpašnieks 128 
f. izlietošana 4 2 , 4 3 , 50, 7 1 , 155, 156 
f. lietotājs 75 
f. maldība 48, 81 
I". nodošana 53. 54, 124. 125 

f. sagrābšana 125 
f. saistība 16 
f. stāvoklis 7, 25, 26, 73, 130, 144 

f. valdījums 45, 49, 52, 53, 96, 170 
f. valdīšana 43, 55, 65, 74 
f. valdītājs 45, 53, 145 

f. vara 7, 2 9 , 4 0 , 4 1 , 42, 45, 46. 50, 5 1 , 
5 3 , 5 6 , 60, 125,210 
f. vērtība 211 

Fasāde 
f. krāsošana 34 

Fideikomiss 110 
Fiduciants 129 

Fiktīvs 
f, prasības celšana 111 

Fiziskas personas 66, 99, 128, 142, 162. 
177, 178, 182 

Fiziska vara 35, 4 1 , 42, 46, 47, 125 
Fizisks 

f. atdalīšana 17 
f. dalāma lieta 65, 72, 74 

f. darbība 43, 125 
f. iespēja rīkoties ar lietu 170 
f. īpašības 9 
f. izpratne 14 

f. kopīpašums 65 
f. nodošana 197 
f. nogādāšana 43 
f. saistība 25 
f. sakari 25 
f. samaksa 198 
t". saskarsme ar lietu 42, 125 
f. savienošanās ar galveno lietu 33 
f. spēks 41 

lietas f. iznīcināšana 28 
lietas f. sagrābšana 56 

Forma 
atsavinājuma aizlieguma f. 84 
darījuma f. 113 
gribas f. 114 

īpašuma aizsardzības f. 141 
īpašuma iegūšanas f. 142 
kopīpašuma f. 64 
lemšanas f. 66 
līguma f. 83, 113. 128. 129 
likumiska aizlieguma 1". 84 
materiālu agrākā f. 108 
strīda f. 144 

subjektu interešu juridiska f. 52 
Formāls 

sk. arī Neformālais īpašnieks 
f. atbildēšana uz prasību 145 
f. ievešana tiesībās 43 

f. īpašnieks 16 vai 6, 25, 26, 85, 119, 
120, 121, 131, 136, 140 
f. īpašuma iegūšana 53 

f. līgums 134 
f. norādīšana 112 
f. trūkumi īpašuma tiesībās 53 

liguma f. nosacījumi 30 



G 

G a i s m a s tiesība 89, 162 

sk. ari Servitūti 
G a l v e n ā lieta 30, 31 

0.1. dala 98, 100. 104 
g.l. atsavināšana 30 

g.l. augli 32, 100, 101. 196 
g.l. būtiskās daļas 31 
g.l. pieaugumi 164 
g.l. piederumi 32, 33 

g.l. taisitie izdevumi un uz to gulošās 
nastas 33 

īpašuma tiesības uz g.l. 107 
G l a b ā j u m s 130, 198 

g. devējs 144 
g. līgums 2 8 , 3 3 , 114. 139 

G l a b ā š a n a 117, 152, 186 
ieroča g. 83 
izdevumi par g. 110, 190 

G l a b ā t ā j s 45, 132. 140, 144, 145,219 
G r ā v i s 36, 9 0 , 9 1 , 9 2 , 93. 160 

sk. arī Kanāls 
izmūrēts g. 157 

G u l t n e 
dabiskā g. 95 

u p e s g . 36, 9 3 , 9 4 , 101, 102, 103 

G 

G e n e r ā l h i p o t ē k a 183, 184 
G e n e r ā l p i l n v a r a 128 
Ģ i m e n e s t iesības 118 

H 

Hipotēka 15,20,21,26, 171. 172, 178,183,184, 
186. 188, 197, 208, 215,216, 220, 221, 222 

sk. arī Generālhipotēka, Krcdīthipotēka. 
Speciālhipotēka 
apgrūtinājums ar h. 152 
ar h. nodrošinātie prasījumi 171 
h. apmaksāšanas kārtiba 207, 212 
h. darījums 214 
h. dzēšana 204, 227 

h. ieķīlāšana 185 

h. ieraksta dzēšana 222 
h. ieraksts 188,224 

h. ingrosācija 221 
h. koroborācija 223 
h. līgums 15 

h. nodibināšana 222 
h. pirmtiesība 189, 206 

h. priekšrocības 207,208,209,215,216, 224 
h. tiesiskās sekas 224 
h. uz likuma pamata 18, 105 
h. uz nekustamu īpašumu 221 

h. uz tiesas sprieduma 202 
h. vienība 22, 29 
klusā (likumiskā) h. 222 
kuģu h. 221 
kustamu lietu h. 184, 228, 230 
nekustamu lietu h. 230 
nemanāmā h. 183, 203, 220 
publiskā h. 204, 207, 224 
"sviestmaizes" h. princips 19 
tiesas h. 203, 207, 211 

H i p o t e k ā r s 

h. 1 9 7 , 2 0 8 , 2 1 5 , 2 2 2 
h. ieraksts 120, 136, 226,227 
h. kreditors 172, 175. 192, 208. 211,212, 
214, 215, 216, 217, 221, 225, 226 

h. ķīla 79, 186, 2 2 1 , 2 2 7 
h. ķīlas tiesība 15 
h. ķīlas turētājs 227 
h. ķīlu zīme 222 
h. obligācija 222 
h. parādnieks 222 

h. prasījums 207, 208, 215, 216, 225 
labticīgs h. 120, 136 

H i p o t ē t i s k s 
h. darījums 128 

H i r o g r ā f s 2 1 5 , 2 1 6 

sk. arī Nenodrošinātie kreditori 

I 

Ideāls/-a 
i. dala 74, 116 
i. kvota 41 

i. ražas dala 65 



Iebūvē 
i. servitūts 157, 160 
i. tiesība 161 

Iebūvēšana 
logu i. 89, 175 

Iebūvē tš/-ā 
i. būvelementi 34 
i. ēka 19 
i. galdi 32 
i. starpsienas 34 

Ieceļotāji 36 
Ieķīlājums 16, 19, 189 

fiduciārs i. 184 
kustamu lietu i. 228, 229, 230 
nekustama īpašuma i. 207 
nekustamu lietu i. 230 
saistību i. 219 
sertifikātu i. līgumi 219 
tiesības i. 198 
zemes i. 223 

Ieķīlāšana 12, 14, 1 5 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 7 
aktīvu i. 199 

atkārtota i. 185, 187, 196, 209, 220 
domājamās daļas i. 194 
ēkas i. 17, 19, 196 
hipotēkas i. 185 
i. raksts 33 
īpašuma i. 167 
kopīpašuma i. 192 
kustamu lietu i. 184, 209 
lietas daļas i. 65, 74 
lietas i. 15, 16, 171, 187, 191, 192, 193, 
1 9 5 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 4 , 205 
lietu kopības i. 30, 183, 185, 195 
līgumu i. 199 
mantas i. 184, 186, 192 
nekustama īpašuma i. 16, 32, 195, 2 2 1 , 
222 

nekustamas lielas i. 194, 209, 220 
nomas i. 21 
nomas līguma i. 198 
nosacīta lietas i. 205 
pamatlīdzekļu i. 223 
parāda i. 14 
parāda prasījuma i. 29 
piederumu i. 33 
piegādes līguma i. 199 

prasības i. 16 

prasījuma i. 15, 16, 22, 197, 198, 199, 200, 
201 
priekšmeta i. 184 

saistību i. 1 4 , 2 0 0 , 2 1 2 , 2 2 0 
servitūta i. 165 
lālāka i. 220 

tiesību i. 19, 199, 201 
vārda un uzrādītāja papīru i. 200 
vērtspapīru i. 201 

zemes (gabala) i. 20, 196 
Ieķīlātājs 15, 32, 118, 195, 198, 199, 200, 

203, 205, 209, 212, 214, 218, 219, 224, 
2 2 5 , 2 2 8 , 2 3 0 

Ieķīlāta lieta 
i. 1. 117, 129, 147,207 
i. 1. atsavināšana 220, 228 
i. 1. izpirkšana 219 
i. 1. pārdošana 2 0 1 , 205, 206, 207, 2 1 1 , 
2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 2 8 , 2 3 0 
i. 1. patērēšana sev 217, 218 
i. 1. uzturēšana 189 
i. 1. vērtība 190, 210, 2 1 1 , 212 

Ieķīlāts/-a 
i. manta 191 
i. mantas atsavināšana 229 
i. priekšmeta turētājs 51 

i. priekšmetu vērtība 167, 171, 183, 192, 
201 

nolīdzinājums no i. lietas 189 
Iemaksa 

pirmā i. 223 
Ienākums 19, 2 1 , 97 

fiksētais i. 21 
i. avoti 104, 165 
i. kapi tai izēšana 20 

i. no prasījuma 168 
i. pavairošana 34 
i. un izdevumu starpība 38 
iespējamie i. 20 
ikgadējais i. 19 

īpašuma i. 104, 162, 165 

izdevumu atlīdzināšana ar i. 166 
kopīpašuma i. 65, 74, 78 

lietas i. 7 1 , 164, 184, 220, 221 

mantas i. 152, 153,214 
mantojuma i. 171 



nekustamas lietas i. 159, 176 
nomas i. 20, 38 
servitūta īpašnieka i. 159 
tīrais i. 2 1 , 38 

Ierakstīšana 
akta i. zemesgrāmatā 126, 131 
apgrūtinājuma i. zemesgrāmatā 163 
atlīdzības prasījuma i. zemesgrāmatā 18, 
105 

atsavinājuma aizlieguma i. zemesgrāmatā 
112 

atsavinājuma i. zemesgrāmatā 84 
atzīmes i. 224 

atzīmes i. zemesgrāmatā 171, 185 
darījuma i. zemesgrāmatā 119 
ēku i. zemesgrāmatā 104 
hipotēkas dzēsuma i. zemesgrāmatā 204 
hipotēkas i. 136 
hipotēkas i. uz nomas tiesībām 221 
hipotēkas i. zemesgrāmatā 188, 189, 192, 
196, 2 0 3 , 2 2 0 , 2 2 1 , 2 2 2 
hipotēku i. 79, 80, 81 

i. kustamas mantas reģistrā 149 
i. reģistrā 130 
i. Sarkanajā grāmatā 98 
i. sertifikātu grāmatiņā 219 
i. tirdzniecības reģistrā 71 
i. zemesgrāmatā 15, 75. 76, 77, 84, 89, 95, 

97, 117, 125, 130, 135, 136, 144 
īpašuma (tiesību) i. zemesgrāmatā 69, 150 
īres līguma i. zemesgrāmatā 169 
ķīlas i. 33 
ķīlas tiesību i. 211 
ķīlas tiesību i. zemesgrāmatā 184, 2 2 1 , 
2 2 3 , 2 2 5 

līguma i. zemesgrāmatā 231 
nekustama īpašuma i. zemesgrāmatā 23, 
24, 25, 27, 29, 37, 40, 69, 119, 120, 121, 
126. 127, 222 

nekustamas lietas i. zemesgrāmatā 122 
nomas i. zemesgrāmatā 16, 19, 132 
nomas līguma i. zemesgrāmatā 154 
pārjaunojuma i. zemesgrāmatā 225 
personālservitūta i. zemesgrāmatā 19 
prasības nodrošinājuma atzīmes i. 
zemesgrāmatā 139 
reāldalījuma i. zemesgrāmatā 75 

reālnastas i. 178, 179, 180, 181 
saistību i. zemesgrāmatā 172 
servitūta i. zemesgrāmatā 172 
sprieduma i. zemesgrāmatā 77 
tiesību i. zemesgrāmatā 26, 55, 68, 69, 105, 
120, 127, 131, 136, 143,211 

Ieraksts 27 
aizlieguma i. 8 1 , 83 
hipotēkas i. 120, 224, 227 
i. anulēšana 122, 140, 144, 148 
i. apstrīdēšana 69, 7 1 , 130 
i. atcelšana 130 

i. dzēšana 130, 140, 222, 227, 230 
i. izdarīšana zemesgrāmatā 15, 130 
i. neatgriezeniskums 26 
i. par ķīlu 16 
i. prioritāte 26 
i. publiskums un ticamība 130, 140, 224, 
227 

i. (pārgroz ī šana 25, 85, 121, 130, 214, 226 
i. saturs 26, 127, 130, 226 
i. zemesgrāmatā 15, 16, 25, 53 , 119, 149, 
211 
i. zemesgrāmatā uz laulātā vārda 70, 71 
koroborācijas i. 130 
nostiprinājuma i. 69 
obligātais i. 26 

Ilgtermiņa vērtspapīri 20 
Imperatīvs 91 

i. tiesību normas 62 
i. noteikumi 85, 98 

Ingrosāeija 130, 207, 215, 221, 224 
Interese 14, 90, 125,203 

i. līgumā 84 

i. nodrošināšana 87 

i. pierādīšana 87 
Intereses 

apgrozības i. 25, 85, 121, 122 

apgrozījuma i. 22, 26, 45, 84, 140 
darbošanās valdītāja i. 44 
i. aizsardzība 54 
i. juridiskā forma 52 

i. konflikts 2 0 9 , 2 1 3 

i. nodrošināšana 211 
īpašnieka i. 59 

kaimiņa i. 87, 88, 95 
kreditora i. 86, 212, 216 



kuģniecības un pludinašanas i. 94 
ķīlas ņēmēja i. 184, 185, 199 

labticīga ieguvēja i. 96 
līdzīpašnieku i. 64 

parādnieka i. 190, 200 
pārdevēja i. 86 

privātās i. 87, 88, 159 
publiskās i. 87 

tiesību subjekta i. 62 
trešās personas i. 82 
vispārējas satiksmes i. 94 
vispārības i. 88 

Inventarizācijas vērtība 38 
Inventārs 164, 198, 199 
īpašības 

atvietojamu, patērējamu lietu ī. 28 
dalāma priekšmeta ī. 75 
hipotēkas tiesiskās i. 224, 230 

juridiska valdījuma ī. 125 
lietu derīgās ī. 157 
lietu fiziskās ī. 9 
lietu ī. 14, 16, 2 8 , 7 7 , 81 
liguma ī. 214 
nodrošinājuma ī. 16 
prasītāja individuālās ī. 153 

īpašnieks 7, 9, 10, 28 . 29, 33, 34, 37, 57, 59. 
60. 6 1 . 63, 7 1 , 77, 78, 79, 80, 86, 88, 89, 

9 6 , 9 7 , 9 8 , 119. 126, 127, 129, 134, 135, 
141, 143, 144. 168, 170 
sk. arī Neīpašnicks: Kopīpašnieks, 
Bezīpašnicks, Līdzīpašnieks, 
Virsīpašnieks, Namīpašnieks, 
Mājīpašnieks 
aizturētās lietas i. 186 

akciju vai dalu ī. 66 
apķīlāto lietu i. 186 
augļu ī. 100 

būves i. 88 
celtniecību (būvniecību) veikušais ī. 90 
daļas ī. 160 

divu ī. problēma 120, 121 
dzirnavu ī. 94, 95 
dzīvokļu i. 67, 68 
ēkas ī. 16, 2 0 , 2 1 , 2 2 , 7 3 , 9 0 
faktiskais ī. 128 

formālais ī. 16, 25, 26, 85, 120, 121, 131, 
136, 140 

galvenās lietas ī. 101 
garigi slims ī. 118 
gultnes ī. 102 

ieķīlātās lietas ī. 193, 195, 203, 205, 220 

immobila i. 120 
ī. ekskluzīvās tiesības 25 
ī. iespēja izlietot savu lietu 117 

ī. intereses 59, 80, 152 
ī. lieta 137 
i. lietošanas tiesību aprobežojumi 161 
ī. negatorā prasība 138 
ī. nodoms 29 

ī. pasludināšana par maksātnespējīgu 224 

ī. prasība 144 
i. teorija 52 
ī. tiesības 58, 62 
ī. tiesību ierobežojumi 80, 8 1 , 82 
i. valdījums 22, 40, 52, 54, 138, 141. 146, 
147 
ī. vara 53 

i. vietnieks 214 
ī. vindikācijas prasījums 84 
īstais ī. 100, 131, 140.218 
izejvielas ī. 107 
jaunradītas lielas ī. 108 
kalpojošā zemes gabala i. 161, 162 
kalpojošās ēkas ī. 161 

kalpojošās lietas ī. 155, 156, 167, 171, 173, 
174,175. 176, 177, 205 
kapitāla i. 169 
k o k a ī . 106 
kokmateriālu ī. 132 
krastmalas ī. 102 
krasiuī . 92, 9 3 , 9 4 , 102 
ķīlas priekšmeta i. 206, 216, 221 

lietas ī. 19, 55, 112, 113, 114, 122, 124, 

125, 139, 186. 194, 2 0 6 , 2 1 2 , 2 1 4 , 2 1 8 , 
2 2 1 , 2 2 3 , 2 2 7 , 2 3 1 
likumīgais i. 85, 121. 201 
mājas i. 18, 117 
materiālu ī. 108 

mežu ī. 95, 106 

muižas ī. 128 
neformālais i. 129 

nekoroborēts i. 120 
nekustamā īpašuma ī. 27, 70, 90 

nekustamas lietas ī. 152, 158 



nekustamas mantas ī. 130 
nepilngadīgs ī. 118 
nomas i. 21 

nozaudētas (noziedzīgi iegulas) lietas ī. 
108, 109, 110, 219 
papīra i. 14 
parastās ī. tiesības 61 
patiesais ī. 25 

piekrastu ī. 36, 93, 94, 101, 102 
privāto ūdeņu ī. 92 
salas ī. 102 

servi tūta ! . 158, 159, 160 
spieta ī. 100 

šķietams ī. 193 

valdošais un nevaldošais ī. 53 
valdošās lietas ī. 155, 158, 159, 160, 161, 
186 

valsti atstājis ī. 118 

zemes (gabala) ī. 9, 16, 17, 18, 20, 2 1 , 22, 
23, 24, 3 1 , 32, 3 6 , 4 3 , 55, 5 6 , ^ 8 , 6 1 , 62, 
7 3 , 9 1 , 9 2 , 9 3 , 9 4 , 9 5 , 9 9 , 100, 103, 104, 
105, 106, 110, 128, 129, 138, 159, 160, 
161, 162, 186 

-īpašuma prasība 7, 9, 10, 1 6 . 3 1 , 37, 4 8 , 4 9 , 
50, 5 1 , 52, 53, 55,51, 58, 62, 100, 101, 
111, 116, 118, 127 
ī. prasības priekšmets 80, 131 
prasība par ī. atgūšanu 16, 28 

īpašuma tiesība 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 2 1 , 
25, 26, 27, 34, 36, 45, 46, 47, 5 1 , 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 6 1 , 62, 64, 65, 66, 
7 1 , 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 
9 1 , 9 4 , 98, 101, 102, 104, 105, 112, 116, 
118, 119, 120, 122, 126 
atvasinātas ī.t. 96, 117, 121 
dalīta ī.t. 72 
dubultās i. tiesības 21 

ī.t. aprobežojums 19, 21, 37, 59, 73, 75, 88, 
94 
ī.t. atjaunošana 30, 61 
ī.t. iegūšana 10, 17, 18, 35, 40, 6 1 , 84, 86, 
97, 99, 100, 108, 113, 116, 123, 124, 125, 
127,128 

ī.t. nodošana 104, 105, 112 

ī.t. objekts 22, 36, 37, 67, 88, 93 
ī.t. pāreja 113, 122, 123, 124, 125, 126, 
127 

ī.t. priekšmets 68 
ī.t. rašanās 31 
ī.t. saturs 60, 62 
ī.t. strīds 88 
ī.t. surogāti 23 
i.t. teorija 60 
ī.t. uz ēku 18, 19, 23 
ī.t. zaudēšana 100, 104, 108 
līdzmantinieku ī.t. 72 
nekustama ī.t. objekts 23 
prasība par ī.t. atcelšanu 126 
sākotnējās ī.t. 96 
zemes ī.t. 97 
zemes i.t. atjaunošana 58 

īpašums 7, 11, 12, 17, 18, 22, 29, 30, 32, 39, 
43, 46, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 64, 65, 67, 
8 1 , 85, 89, 9 1 , 93, 94, 99, 102, 124 
sk. arī īpašumtiesīgs, Kopīpašums, 
Namīpašums, Nekustams īpašums, 
Nekustama manta, Privātīpašums, 
Virsīpašums 
augļu iegūšana ī. 101 
bonitārais i. 53 
divkāršais i. 22 
dzīvokļa ī. I I , 15, 1 7 , 6 7 , 6 8 
ī. aizsardzība 63, 141, 180 
ī. aizturēšana 104 
i. atsavināšana 80, 84, 120 
ī. atsavināšanas tiesību aprobežojumi 80 
i. dalīšana 121 
i. daja 65, 90 

i. iegūšana 19, 26, 4 7 , 4 8 , 4 9 , 5 1 , 52, 53, 
5 5 , 5 6 , 8 1 , 8 2 , 8 4 , 8 8 , 9 6 , 9 7 , 98, 105, 110, 

114, 116, 119, 120, 121, 122, 126 

i. iegūšana ar ieilgumu 111, 112 
ī. iegūšana ar kustamu lietu savienošanu 

vai pārstrādi 107, 108, 110 
ī. iegūšana ar pieaugumu 96, 97, 98, 101 

ī. iegūšana ar sēšanu un stādīšanu 106 
ī. ierobežojumi 59 
I. lietošanas tiesību aprobežojumi 36, 37, 
59-60, 87 

i. neaizskaramība 62, 107 
ī. nodoklis 38 

ī. objekts 18, 57, 59, 60, 62, 68, 79 
ī. pāreja 121, 125, 126, 127 
ī. pieaugums 73 



ī. pr iekšmets 11, 36, 37, 57, 58, 62, 80, 
112 
i. reforma 10 

i. reģistrēšana 115 
ī. sadalīšana (sadale) 2 1 , 67, 75, 77, 78 
ī. sastāvdaļas 19 
ī. strīds 54 
ī. subjekti 35 

ī. vērtības samazināšana 7 
ī. zaudēšana 110, 118 
kolektīvais ī. 66 
kreditora ī. 101 

kustamais un nekustamais i. 12 
laulātā i. 69 

pašvaldības i. 112 
patstāvīgs ī. 18 

pilns (pilnīgs) ī. 13, 65 
pilsētu i. 20, 40 

prasība par i. koroborāciju 126 
privāts ī. 40 

sabiedrības ī. 66, 67, 7 1 , 72 
valsts i. 1 0 , 2 5 , 3 7 , 4 0 , 92, 98, 102, 112 
valsts un pašvaldības ī. objekti 35 
zemes ī. 56, 58, 104 
zemes un ēkas dalīts ī. 22, 29 

īpašumtiesigs 
sk. ari Mantojama nomas tiesība, 
Virsīpašums 

i. lietojums 13, 22, 52, 104 
i. valdījums 18, 19, 22, 51 

ī re 127, 150 
i. attiecības 186 

ī. līgums 16, 33, 60, 124, 132, 169, 211, 
221 

i. maksa 20, 32, 60, 6 6 , 7 4 , 127 
ī. maksājumu parāds 223 
ī. nauda 65, 74, 186 
ī. nemaksāšana 221 
ī. prasījums 186 
ī. tiesības 12 
telpu ī. 3 1 , 34, 127 

īrnieks 3, 16, 1 8 , 2 0 , 3 1 , 6 5 , 7 4 , 124, 127, 
132 

ī. izlikšana 79 

ī. izstumšana 132 
ī. mantas aizturēšana 186 
i. tiesības 61 

Izbūve 37 
ēkas i. un piebūve 89, 161 

Izbūvēšana 
augstākas ēkas i. 167 
ierīču un ietaišu i. nosacījumi 88 

Izdevumi 2 0 , 3 4 , 3 8 , 6 6 , 7 9 , 105, 145, 151, 

166, 189,209,213 
aizturējuma tiesība i. dēļ 150 

apkurināšanas i. 34 

ar kopīpašumu saistītie i. 75 
bērna uztura i. 171 

celtniecības i. 22, 38, 104, 105 
derīgie i. 3 3 , 3 5 , 4 9 , 103, 166, 190 

galvcnai lietai taisītie i. 3 1 , 33 
glabāšanas i. 109 
greznuma i. 33, 34, 35, 166, 190 

i. atlīdzība 88, 106, 152 

i. atlīdzināšana 9 1 , 105, 153, 154, 190, 

2 1 4 , 2 1 9 
i. atvilkšana 109 

ienākumu un i. starpība 38 

kopmantas uzturēšanas i. 72 
ķīlātāja i. 186 

nepieciešamie i. 33, 34, 79, 103, 104, 105, 
166, 169, 190 
paredzamo i. metode 38 

piedzīšanas i. 207 
remonta i. 221 

sludinājuma i. 109, 110 

tiesas i. 189 

uzlabošanas i. 166 
Izīrētājs 30, 124, 132, 186 
Izlabojumi 

nepieciešamie i. 166, 169 

pirmstermiņa i. 65 
Izliešana 89 
Izlīgums 132, 133 

sk. ari Mierizlīgums 
Izmainās 

ieraksta i. 130 

i. īpašuma tiesībās 107 

i. kalpojošā lietā 174 
Izmaksa 

kompensācijas i. 105 
Izmaksājamā atlīdzība 78, 79 
Izmaksas 38 

apmaksātās i. 34 



fiksētās i. 21 

ikgadējās i. 202 
kopīgās i. 34 

Izmaksāšana 

dalu i. 79, 191 
Izmešana 89 

Iznicināšana 92, 120, 136, 165 
apgrūtinājumu i. 211 
ceļa i. 160 
ieķīlātās lietas i. 205 
ķīlas i. 193,214 
lietas i. 28 

prasītāja atsaukšanās i. 149 
servitūta i. 174, 175 
tiesības uz lietas i. 59, 62 

Iznomātājs 43 , 73 , 8 1 , 132, 138, 140, 144, 
154,184, 185, 198 

Izpildijums 14, 27, 177, 179, 181,200, 203, 
206 
darījuma i. 128 
i. prasība 180, 182 
naudā novērtējams i. 202 
neesoša parāda i. atprasījums 33 
reālnastas i. 178, 179, 182 
saistības i. 12. 183, 199, 212 

Izpi ld ī tā j s 
saistības i. 204 

tiesu i. 37, 139, 185,208. 216, 2 1 7 , 2 1 8 
Izpircējs 65, 231 

Izpirkuma tiesība 8, 10, 14, 15, 16, 19, 76, 
78, 163, 187,211,231 

Izpirkums 146, 173, 211 
i. līgums 123 

Izrakteni 56, 164 
derīgie i. 14, 24, 164 

Izsludināšana 
sk. ari Pasludināšana 
i. par mirušu 30 
konkursa i. 224 

Izsole 

i. spēkā neesamība 134 
solīšana i. 134 

Izstumšana 

i. no valdījuma 4 5 , 47, 118, 180 

īrnieka (nomnieka) i. 132 
valdītāja i. 50, 51 
varas atnēmēja i. 56 

Iztulkošana 

sk. ari Tulkošana 
sistemātiskā i. 21 

Izvēle 2 1 , 54, 108, 140, 141, 151, 184 
i. tiesība 140, 199 
tiesas i. 78 

.1 

Jānu diena 93 
Jaunceltne 89 
Jumts 67, 68, 107, 161 

j . rene 161 
Jūra 6 1 , 92, 93, 160, 181 

J. kodekss 125, 135, 148 
j . krasts 1 9 
j . piekrastes josla 36, 9 2 
j . tiesības 125 

Juridisks 
j . a k t s 11,69 
j . apgrozība 3 0 
j . atdalīšana 2 5 

j . attiecības 2 5 , 3 1 , 3 3 , 1 0 1 , 182 
j . atzīšana 3 3 
j . dalāma lieta 65, 7 4 
j . darījumi 62, 123 
j . doma 1 2 
j . duālisms 3 1 
j . efekts 8 2 
j . fakts 96, 111, 121, 129, 146 
j . fikcija 9, 36, 45, 68 
j . forma 52, 168 
j . institūts 177 
j . kvalifikācija I 13 
j . liktenis 3 6 

j . literatūra 9 
j . maldība 115 
j . mehānisms 2 1 
j . motivēta griba 123 

j . nedalāmas lietas 9 3 
j . nonsenss 9 

j . nosaukums 205 

j . nozīme 45, 130 
j . pamats 123, 149 
j . pārvalde 1 8 

j . patstāvīgs tiesību objekts 17 



j . persona 15, 66, 67, 98, 99, 114, 115, 
116, 142, 162, 175, 177, 178, 182, 187 

j . prakse 3 0 
j . prezumpcija 5 5 
j . priekštecis 97, 113, 121 
j . problēma 9 6 
j . sadalīšana 2 4 
j . sakars 2 5 
j . sastāvs 121, 135 
j . sekas 46, 82, 125, 206, 224 
j . situācija 7 3 
j . spēks 8 2 

j . stāvoklis 25, 33, 211 
j . strīds 4 0 
j . šķēršļi 114 
j . teorija 4 1 
j . terminoloģija 2 1 
j . valdījums 4 9 , 125 
j . valdīšana 65, 74, 210 
j . vienotība 3 1 

Jūrniecība 

Latvijas J. noteikumi 125, 135, 148, 221 

K 

Kafejnīca 109 

Kaimiņi 24, 36, 55, 56, 6 1 , 63, 87, 88, 89, 
90, 9 1 , 92, 95, 106, 107, 124, 138, 157, 

160, 161, 170, 175 

Kaitējums 62, 88, 89, 98, 99, 21 I 

k. īpašumam 62, 89, 92, 103, 138, 165, 

169,190 

k. kaimiņam 36, 88, 89, 93 

veselības k. 62 

Kājceliņš 

k. servitūts 42, 138, 159, 160 

Kalpotāji 

baznīcas k. 182 

sk. ari Apkalpotāja 

Kalķi 

k. bedres 164 

Kanāls 95, 161 

Kanoniskās tiesības 10, 115, 180, 182 

Kaņepāji 

k. mērcēšana 93, 94 

Kapitalizācija 

ienākumu k. 20 
pamatparādu k. 224 

Kapitālremonts 48 

Kapitāls 168, 169, 184, 222 

sk. arī Pamatkapitāls 
akciju k. 19 
k. cena 38 

k. daļa 201, 228, 230 

k. procenti 32 

Kapsēta 

k. ierīkošana 128 

pieejas tiesība k. 178 

Kara gaitas 118 

Kara laiks 118, 147 

Karaspēks 

k. apmācība 106 

Karavīri 118 

k. apbruņojums 109 

Klaušas 155, 177, 181 

Klusēšana 173, 206 

sk. arī Noklusēšana 

Kļūda 26, 43 

k. attiecībā uz darījumu 123 

k. attiecībā uz nododamo lielu 123 

k. īpašumā 123 
k. nododamā lietā 124 

k. nodošanas darījumā 121 
k. nodošanas motīvā 124 
k. nolūkos 123 

k. par ieguvēja personu 123 

Kļūdains 

k. identificēšana 28 
k. ieraksts 122, 144, 224 
k. mantas aprakste 139 
k. uztvere 43 

k. zemes mērījums 17, 105 

Kokmateriāli 106, 132 

Komercķīla 183, 184, 2 2 0 , 2 2 8 
k. atsavinājums 229 
k. atsavināšanas aprobežojumi 229 
k. nodibināšana 228 
k. ņēmējs 229 
k. tiesība 229, 230 
k. un rokas ķīlas konkurence 230 



Koks 34,91,92,104,106,107,132,164,166,168 

k. sēta 91 
Konfiskācija 37, 98, 134, 135 
Konkludentas darbības 125. 197 
Konkurence 

prasību k. 141 

prasījumu k. 137, 140, 141 
rokas ķīlas k. 229 

Konkurss 77, 180, 189, 221, 224 
Konosaments 124, 205 
Konstituējošs 221 

k. pazīme 185 
k. sistēma 76, 77 

Kopība 

laulāto mantas k. 6 9 , 7 1 , 135,219 
lietu k. 29, 30, 57, 66, 98, 162, 163, 183, 
185, 186. 192, 195,228 

Kopīpašnieks 24, 37 
Kopīpašums 64, 68, 82, 92, 116 

k. dalīšana 68, 72, 74, 75, 76, 77 
k. dala 75. 79 
k. domājamā dala 66 
k. lietošana 65, 66 
k. pārvaldīšana 79 
k. priekšmets 66, 67, 73, 74, 77, 78 
k. sadale 24, 67 

k. tiesību saturs 73 , 74 
laulāto k. 64, 67 
mantinieku k. 64 
nedalīts k. 64, 65 

Kopmanta 
laulāto k. 6 8 , 6 9 , 135, 136, 143 
līdzmantinieku k. 72 

Kopmūris 91 
Kopvaldijums 

sk. arī Obščina 
sabiedriskais k. 65 

Koroborācija 14, 22, 25, 26, 100. 114, 120, 

126, 128, 129, 130, 131. 133, 136, 159, 
1 9 7 , 2 0 5 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 2 1 , 2 2 3 

Krājumi 
preču k. 124. 185 

Krāsnis 89 
Krastmala 102 

Krasts 92, 93, 94, 99, 102, 103, 112, 205 
sk. ari Piekraste 
k. ūdenslīnija 101 

Kredithipotēka 188.222, 225 

Kredītiestādes 222 

Kreditors 9, 13, 14, 79, 8 1 , 101, 134, 165, 
168. 178, 179. 183, 184, 185, 187, 188, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 
201, 204, 206, 209, 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 . 2 1 9 , 
220. 2 2 1 . 2 2 2 . 2 2 5 , 2 2 7 
sk. Hipotekārais kreditors, Ķīlas kreditors 
agrākais k. 203 
atrašanās k. fiziskā varā 41 
hipotēku k. 172 
hirogrāfais k. 2 1 5 , 2 1 6 
iepriekšējais k. 204, 212 
jaunais k. 204, 206, 226 
k. maina 226 
k. pārstāvji 227 
k. prasījuma cesija 206 
k. prasījums 86, 189, 208. 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 6 . 
2 1 8 , 2 2 9 

k. tiesības 14, 189, 200, 204, 206, 207, 
2 1 1 , 2 1 4 , 2 1 7 , 2 1 8 , 226 
k. un parādnieka saplūšana 194 
konkursa k. 221 
labticīgs k. 136 
likumīgs k. 127 
mantojuma atstājēja k. 192 
nenodrošinātais k. 208, 212, 215 
pirmais k. 200, 201 
prasījumu k. 171 
tālākais k. 212 
tiešais k. 199 
vecais k. 226 

vecākais k. 8 1 , 2 1 1 , 2 1 2 

vieta k. rindā 189 

Kredīts 

bankas k. 199 

Krīts 200 

Kritušie koki 164 

Kuģi 124, 125 
k. arests 139 

k. obligācija 221 

Kuģniecība 93, 94 

Kuģošana 93 

Kurss 

civiltiesību k. 11 
valūtas k. 28 



Kustama manta 13, 15, 16, 17, 25, 43 , 55, 
56, 84, 123, 138, 185,229 

Kustamas lietas 12, 16, 17, 25, 3 1 , 38, 42, 
49, 55, 97, 100, 106, 107, 110, 117, 140, 

166, 183, 184, 192, 193, 1 9 5 , 2 0 5 , 2 1 8 , 
220, 228, 229, 230 

Kustams īpašums 12 
Kustonis 35, 4 1 , 4 2 , 99, 166 
Kvirītiskās tiesības 53 
Kvota 74 

К 

Ķīla 22, 188, 190,210, 228 
sk. arī Ķīlas tiesība, Rokas ķīla, 
Komercķīla 
bezvaldījuma ķīla 186 
fiduciārā ķ. 184 
hipotekārā k. 80, 2 2 1 , 2 2 7 
k. aizturēšanas tiesība 219 
k. atbildība 190, 192.220 
k. atdošana 29 
k. izdošana 195 
k. kreditors 180, 189, 190, 194. 200, 204, 
2 0 5 , 2 0 6 , 2 1 2 , 2 2 1 , 2 2 7 

k. lieta 205 
k. līgums 15, 16, 114, 185, 187, 198, 199, 

2 0 1 , 2 0 5 , 2 1 3 , 2 2 0 , 225 
k. nodibināšana 80, 192 
k. nodošana 210 
ķ. objekts 205 
k. pamats 33 
k. parāds 167, 215 
k. pārdošana 22. 213, 214, 215 
k. prasījums 224 

k. priekšmets 14, 28, 29, 183, 184, 185, 
187, 188, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 
198, 200, 2 0 1 , 205, 206, 209, 210, 213, 
214, 216, 219, 2 2 1 , 228, 229, 230 

k. vērtiba 201 

lietošanas k. 183,220, 221 
nekustamā ipašuma k. 191 

prasījuma nodrošinājums ar k. 183, 188, 

191 
reģistra ķīla 183 
zemes k. 20 

Ķīlas devējs 1 4 , 5 1 , 183, 184, 185, 187, 188, 
190, 192, 193, 194, 195, 196, 199,200, 
2 0 1 , 202, 205, 209, 210, 212, 213, 214, 
219, 220, 221, 224, 228, 229, 230 

Ķīlas ņēmējs 14, 20, 22, 5 1 , 134, 147, 183, 
184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 
194,195, 196, 198, 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 3 , 
204, 205, 2 0 6 , 2 0 7 , 208, 209, 210, 2 1 1 , 
212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 2 2 1 , 
225, 226, 227, 228, 229, 230 
agrākie k.n. 172 
k.n. aizturējuma tiesība 219 
launticīgs ķ.ņ. 193 

Ķīlas tiesība 8, 15, 16, 22, 33, 120, 123, 171, 
181, 183, 185, 186, 189, 190. 192, 196, 
199, 200, 2 0 1 , 2 1 1 , 2 1 9 
apgrūtināšana ar k-t. 152 
atsacīšanās no k.t. 206 
galvenās lielas k.t. 196 
klusa k.t. 186 

k.t. apjoms 199 
k.t. apstrīdēšana 214 
k.t. atbildība 194 
k.t. dzēšana 205, 227, 228, 229 
ķ.t. iegūšana 204 
k.t. ierakstīšana zemesgrāmatā 184, 2 2 1 , 
2 2 3 , 2 2 5 

k.t. izbeigšanās 187, 189, 194, 195, 198, 
200, 203, 204, 205, 2 0 6 , 2 0 7 , 2 2 7 , 2 2 8 , 
230 
k.t. izlietošana 167, 204 
k.t. kolīzija 202 
k-t. nedalāmība 191 

k.t. nodibināšana 22, 24, 183, 185, 187, 
188, 189, 191, 194, 195, 196, 2 0 1 , 2 0 2 , 
203, 209, 210, 212, 214, 220, 2 2 1 , 222, 
224, 225 

ķ.t. nostiprināšana 226 
k.t. pārgrozījums 226 
ķ.t. prasība 188 

ķ.l. priekšmets 188, 192, 195, 198 
ķ.t. prioritāte 207 

k.t. rašanās 187, 224 

k.t. reģistrēšana 199 
k.t. saturs 209 

ķ.t. subjekts 21 
ķ.t. tālāknodošana 203 



k.t. termiņš 205 

k.t. turētājs 212 
k.t. uz kuģi 195 

k.t. uz lietu kopibu 195 

k.t. uz pārdošanā ieņemto summu 207 
k.t. uz saistību 14 
ķ.t. uz zemi 22 

k.t. vecākums 192, 194. 195, 202, 204 
likumiskā k.t. 185 
testamentārā k.t. 201 
trešo personu ķ.t. 132. 136 

Ķīlas turētājs 9 , 4 5 , 4 9 , 129, 171, 180, 189. 
191, 192. 193. 194, 195, 1 9 7 , 2 0 3 , 2 0 4 , 
205, 206. 211, 215, 227 
agrāks k.t. 204 

hipotekārais k. t. 18, 105, 197, 227 
labticīgs k. t. 49 
lietošanas k. i. 221 
pārmainās k.t. personā 204 
pirmais k.t. 204 
sākotnējais k.t. 195 
tālākas kārtas k.t. 204 
trešās kārtas k.t. 204, 206 
vecākais k.t. 194. 195, 204 
vēlāks k.t. 195 

Ķīlāšana 
sk. arī Apkilāšana 
k. tiesība 137. 139. 185, 186 

Labojumi 
sk. arī Izlabojumi, Uzlabojumi 
1. kategorijas 166 
1. zemesgrāmatā 26 

Labticīgs 
sk. arī Nelabticigs ieguvējs 
1. apbūvētājs 17. 18, 22, 103, 104, 105 
1. atbildētājs 151 
1. hipotekārs 120. 135 

1. ieguvējs 48, 49, 53, 58, 8 1 . 82. 84, 96, 
131, 140, 146, 147,212, 229. 230 

1. kreditors 119. 136 

1. kilas turētājs 49 
1. materiālu izlietošana 32, 106 

1. pārstrādātājs 107, 108 

1. sējējs 101, 106 
1. trešā persona 69, 120, 125 
1. valdījums 17, 1 8 , 4 8 , 5 0 , 100, 105. 1 19 
1. valdītājs 4 8 , 4 9 , 100, 104. 110, 115, 116, 
149, 151, 152, 153 

Labticīgums 104, 107, 115 
atsavinātāja 1. 122 
ieguvēja 1. 10 

ķīlas ņēmēja I. 194, 218, 219 
pircēja I. 114 
trešās personas 1. 147 
valdītāja 1. 48, 114, 115. 116 

Labums 
bezkermenisks 1. 36 
ekonomisks 1. 55 
lietas I. 7, 9, 3 1 , 58, 59, 60, 74, 78, 155, 
156. 158, 162, 164, 166. 176. 182 
nemateriāla rakstura 1. 61 
tā paša 1. lielas 168 

Laiks 
aizbildnības pastāvēšanas I. 118 
aprobežošana 1. 156 
g a d a l . 174 
iebildumu celšanas 1. 26, 130 
ieilguma 1. 115, 116, 117 
ieraksta izdarīšanas 1. 54. 130 
ierobežojumi 1. 174, 177 

īpašums sabiedrības pastāvēšanas i. 71 
kara I. I 18, 147 
1. noilgums 174 
1. notecējums 82, 83, 110, 112, 174 
I. tecējums 96, 117, 122 
laulības 1. iegūtā mania 69. 71 

laulības vai sabiedrības pastāvēšanas 1. 66 
lietas neizmantošanas 1. 151 
lietas zaudēšana uz visiem 1. 154 
lietojuma tiesibas I. 165, 167 
lietošana uz 1. 13, 164 
lietotāja dzīves 1. 163, 164 

lietu savienošanas 1. 108 
līguma slēgšanas 1. 132 

launticiga valdijuma 1. 151 
naudas nodošana uz I. 198 

nodošana īpašumā uz 1. 184 
noilguma 1. 47 

nokavējuma 1. 37 

nostiprinājuma lūguma iesniegšanas I. 26 



pārbaudes I. 63 

pirkuma līguma izpildes I. 54 
pirkuma līguma noslēgšanas 1. 54 
prāvas 1. 149 

prombūtnes 1. 117 
reālnastas pārvešana uz 1. 178 
servitūta darbības I. 162, 165 

servitūta nodibināšanas 1. 161 
siena nopļaušanas un ievākšanas I. 100 
siena pļaujamais 1. 93 

slūžu vaļā turēšanas I. 93 
spēkā stāšanās 1. 17, 18,23, 105 
tiesības uz 1. 173 

tiesibu pastāvēšana uz i. 173 
tiesiski pieņemamās nāves 1. 30 
uz I. pazaudēta liela 46 
uz 1. radīt šķēršļus lietas izmantošanai 168 
valdījuma 1. pievienošana 117 
valdīšanas 1. 136 
valdīšanas 1. notecējums 143 
valdīšanas 1. notecēšana 119 

vecā I. skaitīšanas sistēma 92 
Latvijas Vēstnesis 

sludinājums L. V. 27, 130, 131 
Lauki 

I. mājas 63 
1. nekustams īpašums 22, 104, 165 
1. servitūti 156, 157, 159, 161, 173, 196 
I. zemes reforma 61 
naftas I. 36 
zeme I. apvidos 30 

Laulātie 66, 69, 81 
1. atsevišķa manta 69, 7 1 , 135 
1. īpašums 69 

I. kopīga manta 66, 68, 71 

I. kopīpašums 64, 67, 68 
1. kopmanta 69, 135 
I. kopmantas dala 135, 136 
1. manta 66 

1. mantas kopība 69, 7 1 , 135, 219 
1. mantiskās attiecības 68, 69, 72 
1. parādi 219 

1. piekrišana atsavināšanai 80, 82, 84 

1. piešķirts lietojums 169 

1. vienošanās 118 
nekustams īpašums uz 1. vārda 

zemesgrāmatā 69, 7 1 , 135 

pārdzīvojušais 1. 171 

viena 1. rīcība ar mantu 68 

Laulība 66, 7 1 , 169. 171 

1. līgums 1 5 , 6 4 , 6 9 

Legatārijs 192 

Legatārs 83, 84, 171 

Legāts 82, 83, 84, 171 

Leģitimācija 130 

sk. arī Vckscltiesiskā aktīvleģitimācija 

Leģitimēšana 46, 125, 127 

Leģitimēts 

I. papīra turētājs 14 

Lēmumi 18 

līdzīpašnieku 1. 73 

1. pieņemšana 14, 54, 67 

1. taisīšana 26 

pagasta padomes 1. 58 

patvarīgs 1. 34 

Plēnuma 1. 69 

Rīgas domes 1. 77 

tiesas 1. 36, 83, 87 

tiesas palātas 1. 23 

valdes sēdes 1. 58 

zemesgrāmatu nodaļas 1. 15, 33 

zemes ierīcības komitejas I. 23 

Zemkopibas ministrijas 1. 23 

Līdzīpašnieks 50 

Līdzlietošanas tiesība 163 

Līdzmantinieki 72, 75, 76 

Līdzsolīšana 216 

Līdzvaldītājs 74 

Lietas 

sk. ari Bezkermeniskas lietas, Kustamas 

lietas, Lielu kopība, Lietu kopums. 

Nekustamas lielas 

atvietojamas 1. 27, 28, 29, 7 1 , 193 

1. pazaudēšana 108, 109 

1. tālāka atsavināšana 194 

1. pārvadāšana 147, 148, 218 

neatvietojamas 1. 27, 29, 7 1 , 107 

nepatērējamas 1. 13, 28, 29 ,71 

patērējamas 1. 13. 28, 59, 7 1 , 162, 168, 

198.210 

Lietisks 

1. aprobežojumi 171 

1. gabals 94 



1. vara 124 
1. vērtspapīri 124 

Lietojums 156, 103, 104, 110, 162 
ārkārtēja 1. tiesība 168 
ārkārtējs 1. 164 
1. priekšmets 162 

1. tiesība 60, 67, 68, 78, 155, 156, 162, 163, 
167, 169, 173,214, 220 
1. tiesības atsavināšana 164, 165 
lietotājs 165, 166 
p. izbeigšanās 175 
p. nodibināšana 175 
p. pāriešana 175 
parastā 1. tiesība 164 
zemes 1. 164 

Lietošana 28, 3 1 , 40, 50, 6 1 , 67, 68, 88, 155, 
158, 162, 164, 167, 168, 170, 173, 176, 
185 

sk. Aprobežojumi, Līdziietošanas tiesība 

bedres 1. 88 
dalīta 1. 65, 74, 75 

kopīpašuma 1. 171 
1. kārtības noteikšana 65, 78 
1. kavēklis 95 

1. ķīla 183,220, 221 
1. pārtraukums 174 
1. servitūti 175 

1. vērtiba 166 

n o d o š a n a i . 13, 90, 117, 128 
radiostaciju 1. 36, 59, 87 

sabiedriska (publiska) 1. 35, 159 
servitūta 1. 173 
slēpta 1. 24 
ūdens I. servitūti 160 
varas 1. 58 
zemes 1. 20 

Lietošanas tiesības 19, 2 1 , 24, 40, 43 , 6 1 , 68, 
101, 128, 138, 164, 166, 176, 180, 196, 
199,209 

1.1. atvēlējums 61 
1.1. valdījums 50 

Lietotājs 2 8 , 4 3 , 6 1 , 8 8 , 101, 104, 105, 128, 
144, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 175, 176, 196 
ēkas 1. 103, 104, 166 
faktiskais 1. 74 
īpašumtiesīgs 1. 13 

1. tiesības 165, 167 
servitūta I. 155, 160 
zemes 1. 10, 23 

Liett iesisks 

ieruna par 1. tiesību 150 

1. galvojums 192 

1. lietas atprasīšanas pamati 40 
1. pazīmes 186 
1. prasības 35, 5 1 , 154, 175 

I. prasījums 84, 105, 121, 131, 140 
1. strīdi 148 
1. tiesības 12, 17, 18, 6 1 , 83, 86, 105, 125, 
127, 130, 138, 149, 154, 157, 168, 171, 
172, 173, 176, 180, 186, 187, 197,205, 
222 

1. vindikācijas prasība 141 
Lietu k o p ī b a 29, 30, 57, 66, 98, 162, 163, 

183, 185, 186, 192, 195,228 
Lietu k o p u m s 11, 28, 30, 66, 73, 142, 143, 

185 

Lietu tiesības 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
2 3 , 3 1 , 6 8 , 6 9 , 7 3 , 7 7 , 104, 120, 126, 130, 
131, 132, 135, 140, 143, 150, 152, 155, 
165, 169, 172, 178, 187,221,231 

Līgumatt iec ības 28, 3 1 , 148, 184 
Līgumisks 

1. aizliegums 84 

1. atsavināšanas aizliegums 86, 189 
1. attiecības 27, 66 
1. pamats 43 
1. prasība 141 
1. procenti 32 
1. reālnasta 179 

Līgums 7, 12, 14, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 43 , 
48, 60, 65, 74, 80, 8 1 , 82, 83 , 86, 87, 88, 
91, 92, 99, 105, 107, 112, 113, 123, 124, 
125, 128, 129, 130, 133, 134, 157, 159, 
163, 167, 169, 171, 172, 175, 179, 181, 
182,183, 187, 198,200, 2 0 1 , 2 1 4 , 2 1 7 , 
2 2 1 , 2 2 2 , 231 

sk. arī Nolīgums, Priekšlīgums, 

Privātlīgums, Reāllīgums 

aizdevuma 1. 15,28, 133, 184 

atsavināšanas (aizdevuma) I. 25, 60, 129, 
172,213 
cesijas I. 14 
dalīšanas 1. 75, 76 



dāvinājuma 1. 12. 114, 129, 141 
ekspedīcijas 1. 148 

fiduciārsl . 128. 129 

glabājuma I. 28, 114, 129 
hipotēkas 1. 15 

izpirkuma 1. 123 
kodolieroču neizplatīšanas 1. 37 

ķīlas 1. 15, 16, 101. 114, 185, 187, 198, 

199, 205, 213,220, 225 
1. ieķīlāšana 199 
laulības 1. 15,64, 69 
licences 1. 13 
mantinieka iecelšanas 1. 113 
mantojamas nomas (obroka) 1. 22 
mantojuma dalīšanas 1. 15 
mantojuma 1. 15, 223 
mazumtirdzniecības I. 198 
miera 1. 34 

nomaksas pirkuma 1. 86, 140, 185 
nomas (īres) 1. 15, 16, 3 4 , 4 3 , 60, 73, 114, 
124, 125, 130, 131, 132, 138, 139, 140, 
154, 155, 167, 184, 186, 188, 198,211, 
221 
pārjaunojuma 1. 203, 225. 226 
pārvadājuma 1. 148 
pārvadāšanas (frakts) 1. 124 
patapinājuma 1. 114, 139, 155 
piegādes 1. 199 

pirkuma (pirkšanas) 1. 14, 42, 54, 7 1 . 76, 
83, 84, 85, 86, 113, 114, 126, 127, 128, 
129, 146. 147, 162, 173, 179, 184, 185, 
198, 199, 2 2 3 , 2 2 4 
prekārija (atvēlējuma) I. 50 
reālnastas I. 211 

rokas naudas 1. 126 
sabiedrības 1. 15, 7 1 , 72 

sertifikātu ieķīlājuma 1. 219 

servitūta nodibināšanas 1. 172 
usus fruetus 1. 162 
uzņēmuma 1. 188 

Līgumsaistības 185 
Līgumslēdzējs 29, 203 
Likumisks 

1. aizliegums 80, 84, 85, 86 
1. aizturēšanas tiesības 186 

1. amats 43 , 144 

1. atsavināšanas aizliegums 80, 8 1 , 83 

1. ģenerālhipoteka 184 
1. hipotēka 222 
1. ierobežojumi 60 
1. ķīlas tiesības 185 
1. mantinieks 175 
1. pamatojums 58 
I. pienākums 91 
1. procenti 32 
1. tiesības 126 
1. uzufruktuārs 167 

Likums 
ar 1. nodibinātas izpirkuma tiesības 231 
ar 1. pilnvarota institūcija 228 

h. uz likuma pamata 18, 105, 207 

īpašums uz 1. pamata 120 
izņemšana no apgrozības ar 1. 36, 37, 57, 
58 
lielu tiesības uz I. pamata 69, 131, 135, 
145 
1. iztulkošana 21 
prasījuma pretruna ar 1. 188 
reālnastas nodibināšana ar 1. 179, 180, 181 
servitūtu iegūšana (nodibināšana) ar 1. 69, 
7 7 . 8 8 , 169, 171 
servitūtu normēšana ar 1. 68 

Likvidācija 
sabiedrības 1. 72 

Likvidēšana 
apdares elementu 1. 34 
tiesības 1. 8 

Lini 
1. mērcēšana 93, 94 

Līnija 
sk. arī Robežlīnija, Ūdenslīnija, Viduslīnij 

dzelzceļa 1. 36, 59, 87 
iedomāta 1. 94 
1. noteikšana upē 101, 102 
mūra nostādīšana taisnā 1. 88 

Logi 34, 89, 157. 175 
Lopi 

sk. ari Dzīvnieki, Kustoņi, Mājlopi 
1. dzirdināšanas servitūts 157, 160 
1. dzīšanas tiesība 156 
1. ceļa servilūts 159 

Loze 
jautājuma izšķiršana ar 1. 76, 108 
kopīpašuma izbeigšana ar 1. 68 



Lūgums 
bankas I. 16 

kreditora 1. 80, 8 1 , 2 1 2 

nostiprinājuma 1. 1 5 , 2 3 , 2 5 , 2 6 . 129, 175, 
197 

Lukratīvs darījums 133 

L 

Ļaunprātība 26, 178 
Ļaunprātīgs 

ieķīlāšanas }. izmantošana 199 
kreditora tiesību 1. izmantošana 217 
1. atbrīvošanās no valdījuma 145, 146 
1. atsavināšana 145 
I. izmantošana (šikana) 59, 62, 79 
I. pārdošana 54 
1. valdītājs 152 
1. vienošanās 169 

Ļauns nolūks 145 
ieruna par l.n. 83 

Launticīgs 
|. apbūvētājs 103 
1. atbildētājs 48, 151, 152. 153 
1. ieguvēji 26, 151, 196 
I. ieguvums 230 
I. ipašnieks 119 
1. kreditors 192, 214 
I. ķīlas ņēmējs 193, 219 
1. mantojuma atstājējs 117 
1. materiālu izlietošana 106 
1. sēšana 106 
1. valdījums 48, 50, 56, 105. 151 
1. valdītājs 48, 49, 118, 151. 152, 153 
1. vietnieks 115 

Launticīgums 48, 107, 115, 124, 153,219 

M 

Mācība 
m. grāmata 10, 12 
m. par īpašuma tiesībām 35 
Savinji m. 52 

Maina 
sk. arī Apmaina, Izmainās, Pārmainās 

kreditoru m. 226 

lielas izmantošanas izdevumu m. 35 

nekustamas mantas īpašnieka m. 130 
upes gultnes m. 103 

zemes ipašuma tiesību m. 18, 105 
Māja 12, 23, 3 1 , 140, 169, 172. 184, 197 

dzīvojamā m. 18, 29. 58, 165, 223 
lauku m. 63 

m. apgrūtināšana 172 
m. apkurināšanas izdevumi 34 

m. atbrīvošana no hipotēkas 197 
m. atjaunošana 184 
m. būvniecība 58 
m. celtniecība 58 

m. iegūšana 77, 123. 143 
m. ieguvējs 25 
m. īpašnieks 18, 117 
m. nodošana 113 
m. pārdošana nojaukšanai 16 
m. pieņemšana ekspluatācijā 58 
m. privatizācija 58, 223 
m. privatizācijas pārdošana 58 
m. saimnieks 65 
m. valdīšana 48 
nesadalītas m. daļas 68 
uzbūvēta m. 22 

Mājas kustoņi 35, 4 1 , 42, 99, 166 
Mājdzīvnieki 4 1 , 98, 99, 186 
Mājīpašnieks 20 
Mājlopi 156 
Maksa 

sk. arī Iemaksa, Izmaksa, Izmaksas. 
Izmaksāšana, Samaksa 
ires un nomas m. 32, 34, 38, 60, 8 1 , 127, 
186, 188 

izstrādāšanas vai pārvadāšanas m. 218 
m. atvieglojumi 31 
m. par lietošanas tiesību atvēlējumu 60 
m. par telpu lietošanu 31 
nomas m. parāds 34 
pirkuma m. 86, 127, 133 

Maksātnespēja 
ķīlas devēja m. 224 
m. iestāšanās 225 
m. pasludināšana 225 
novešana līdz m. 225 
uzņēmējsabiedrības m. 224 



Maksātnespējīgs 

atzīšana par m. 185 
īpašnieka pasludināšana par m. 225 

parādnieka pasludināšana par m. 224 
Māksla 

m. darbs 39, 112 

m. darbu atsavināšana 39 
m. darbu vērtība 38, 39 
m. priekšmeti 112, 147 

Mākslīgs 

m. aizsprosts 91 
m. ceļā audzētas zivis 99 

m. ierīces 91 

m. ievadīts ūdens 161 

m. ūdenslīmeņa pazemināšanās 102 
Māksliniecisks 

m. materiāla apstrādāšana 108 
m. pārveidojuma raksturs 107 

Mākslinieki 39 
Maldība 

attaisnojama m. 17 

a tva ino jamam. 37, 104, 105, 115 
būtiska m. 147 
faktiska m. 48 , 81 

juridiska m. 115 

m. par darījumu 13, 123, 133 

m. par lietas piederību personai 193 
m. par lietu 133 

neatvainojama m. 115 
tiesiska m. 114 

valdītā jam. 48, 115 
Malka 43, 106 
Mantas kopība 

laulāto m.k. 69, 7 1 , 219 
Mantinieki 11, 30, 35, 48 , 58, 72, 75, 76, 

83, 104, 117, 118, 127, 149, 166, 202, 
2 2 3 , 2 2 5 

sk. arī Bezmanlinieka, Līdzmantinieki, 
Pēcmantinieki, Pirmmantinicki 
apdāvinātā m. 141 
apietie m. 76 

atsavināšanas aizliegums m. 83 
atsavinātāja m. 126 

bijušo (iepriekšējo) īpašnieku m. 6 1 , 
223 
īpašuma tiesību pāreja uz m. 130 
kontrahentu m. 231 

kopīpašums m. starpā 64 
kreditora m. 191 
lietotāja m. 166, 175 
likumiskie m. 175 
m. atstāšana 191 
m. balsu vairākums 75 
m. grupa 75 

m, iecelšanas līgums 113 

m. mantas atdalīšana 192, 194 
m. nomiršana 64 

neapstiprināti m. 48 
parādnieka m. 134 

testamentārie m. 175 
Mantisks 

laulāto m. attiecības 69 
m. labums 78, 183 

m. objekts 179 
m. tiesības 12 
m. vērtība 178 

m. zaudējums 95 
Mantojamas nomas tiesība 8 
Mantojuma atstājējs 11 

iestāšanās m.a. vietā 30 

(aunticlgs m.a. 117 
m.a. kreditori 192 

m.a. mantas atdalīšana 194 

m.a. nāve 113, 129 
m.a. nodibināta ķīlas tiesība 191 

Mantojuma līgums 15, 223 
Mantojuma masa 11, 98, 201 

m.m. aizgādnis 150 
Mantojums 30, 64, 121, 150, 184, 191 

apstiprināšana m. tiesībās 121, 126, 223 
dalu apvienošana m. cc]ā 194 

m. atklāšanās 64, 121, 222 
m. attiecība 71 

m. dalīšana 7 1 , 75 

m. devējs 134 
m. ienākumi 171 
m. nodoklis 39 
m. nodošana 113 

m. objekts 202 

m. pāreja 113 
m. pieņemšana 129 

m. prasība 142 
m. reālā dala 75 

m. sadalīšana 64 



m. tiesības 10, 7, 18, 23 , 30, 35, 36, 72, 
104, 168, 171 

m. tiesību aprobežojumi 36 
nepieņemts m. 118, 171 
nesadalīts m. 171 

nodalītais m. 72 
prasības par m. 153 

rīcība ar m. 72 
Mantu pārvadāšana 124, 147 

sk. ari Lietu pārvadāšana 
Māte 

m. atstātais mantojums 184 
Materiāli 37, 103, 106, 132, 164, 166, 194 

sk. arī Būvmateriāli, Kokmateriāli 
atdalīti m. 106 
celtniecības m. 38, 104 
izlietotie m. 108 
m. kopums 17, 31 
m. savienojums 32 

m. vērtība 103, 105, 107 
pārstrādātie m. 108 
pievienotie m. 108 
sveši m. 32, 105, 106. 108 

Materiāls 
sk. arī Nemateriāls 
m. daba 218 
m. tiesības 145, 218 

Mazumtirdzniecība 
m. līgums 198 

Mazumtirgotājs 198 
Mierizlīgums 76. 192 

N 

Naidīgs valdījums 111, 116 
Nama priekšpuse 90 

Nami 1 0 , 2 1 , 4 8 , 6 7 , 9 0 , 109, 127, 196 
sk. ari Dievnami 

Namīpašnieks 90 
Namīpašums 37 
Nastas 

sk. arī Reālnastas 

pierādījumu n. 52, 141, 143, 148, 149 
publiskās n. 182 

uz lietu gulošās n. 3 1 . 33 , 66, 72, 134, 
166, 169 

Nauda 

sk. arī Drošības nauda. Rokas nauda 
14, 15. 19, 20. 2 1 , 28, 29, 73,76, 78, 79, 
85, 86, 97, 109, 110, 154, 172, 177. 181, 
184, 185. 191. 192. 197. 199, 207,212, 
2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 , 2 2 7 
īres (nomas) nauda 65, 73 , 74, 186 
n. prasījumi 65, 188 
n. sods 34, 138, 189 

Nāve 

lietotāja n. 163. 169, 175 

mantojuma atstājēja n. 113, 129 
n. sludinājums 126 
pieņemamais n. laiks 30 

prombūtnē esošā n. 175 
testatora n. 175 

Neaizskaramība 
īpašuma n. 6 1 , 62, 107 
meža n. 106 
personas n. 62 

Neapbūvēts/-a 
n. zeme 22 
n. zemes gabals 196 

Neapzināšanās 
rīcības n. 53 

Neatdalāmība 

reālnastas n. no nekustama īpašuma 178 

servitūta n. no personas vai zemes gabala 
155 

upju n. no krastiem 93 
Neatdošana 

lielas n. 140 
Neatļauta darbība 176 
Neatļauts 

n. atsavinājums 229 
n. mērķi 184 

n. pārdevums 230 
Neatsavināmība 

tiesības n. 168 
Neatsavināms 

n. dala 128 
Neatvietojams 

n. lietas 2 8 , 2 9 , 7 0 , 107 
Nedalāmība 

hipotekārās atbildības n. 192 

ķīlas tiesības atbildības n. 194 
kilas tiesības n. 191 



reālnastas n. 178 

zemes un ēkas n. 18 
Nedalāms/-a 

n. īpašuma priekšmets 67 

n. lieta 67, 73, 77 
n. masa 69 

n. Servituts 173 

n. tiesība 57, 156 

n. vicniba 93 
Nedēla 9 3 , 9 5 , 2 0 8 , 2 1 6 , 2 1 8 
Neesošs 

n. darījums 82, 8 3 , 8 4 , 122, 146 

n. griba 45 
n. lieta 171 
n. parāds 33 

Neformālais īpašnieks 129 
Neiespēja 

atsavināšanas n. 147 
tālāk nodošanas n. 169 

Neiespējamība 24, 36, 48, 66, 103 
dalīšanas n. 77 
īpašuma tiesību noskaidrošanas n. 193 
mantas atprasīšanas n. 146 
pārbaudes n. 140 
pārdošanas n. 211 
servitūta lietošanas n. 173, 176 
servitūta nodibināšanas neiespējamība 169 

valdījuma n. 185 
Neiespējams izpildījums 27 
Neīpašnieks 7, 9, 125, 129 

n. valdījums 49, 52 
Neizpilde 

līguma noteikumu n. 86, 188 
līgumsaistību n. 185 

noteikumu n. 95 
prasījuma n. 17, 104 
reālnastas n. 179, 181 

uzlikuma n. 141 
Nejauša bojāeja 152, 205 

n. b. risks 49 
Nejaušība 34,52,54,91, 103, 108, 110, 124,156 
Nejaušs zaudējums 152 
Nekustama lieta 3, 12, 13, 14, 15, 16, 2 5 , 3 7 , 

55, 56, 9 1 , 97, 98, 106, i 10, 117, 122, 126, 

140, 144, 156, 158, 159, 160, 162. 174, 

176, 177, 183, 194, 2 0 9 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 8 , 
220, 224, 230 

kalpojoša n. 1. 160 

n. 1. atsavināšana 214 

n. 1. ieķīlājums 2 0 9 , 2 1 8 , 2 3 0 
n. 1. īpašnieks 144, 158, 177,224 

n. 1. nodošana 122, 126 
n. 1. pārdošana 106, 213 
valdošā n. 1. 158, 159, 176 

Nekustama manta 3, 13, 15. 16, 25, 32, 33, 
6 3 . 8 0 , 8 6 , 97, 101, 110, 126, 127, 130, 
132, 139, 156, 158, 159, 176, 178, 179, 
181, 182, 1 9 7 , 2 0 3 , 2 0 7 , 2 1 6 , 2 1 7 
n. m. apgrūtinājumi 130, 182 
n. m. atsavināšana 179, 181 
n. m. īpašnieks 130 
n. m. nodoklis 182 
n. m. nodošana 126, 127 
valdošā n. m. 159 

Nekustams īpašums 
10, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 
32, 33, 37, 38, 40, 4 1 , 46, 48, 53 , 55, 56, 
58, 6 1 , 62, 69, 7 1 , 72, 75, 76, 77, 82, 83, 
90, 104, 110, 113, 117, 119, 120, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 134, 143, 144, 
148, 149, 156, 158, 159, 163, 164, 165, 
171, 172, 174, 175, 177. 178, 179, 180, 
181, 182, 184, 185, 189, 191, 194, 195, 
196, 197, 203, 205, 207, 208, 209, 212, 
214, 215, 216, 217, 218, 2 2 1 , 222, 223, 
224, 226, 227,231 

kalpojošais n. ī. 156, 158, 159, 178, 179 
lauku n. ī. 22 
n. i. apgrūtināšana 131, 171, 180, 194 
n. i. atsavināšana 129, 197, 226, 227, 231 
n. ī. ieķīlāšana 15, 16, 32, 33, 191, 194, 

195, 196, 2 0 7 , 2 1 5 , 2 2 1 , 2 2 2 , 2 2 4 , 226 
n. ī. īpašnieks 24, 27, 7 1 , 90, 156, 158, 
173, 178, 179, 180, 195 

n. i. nodoklis 37, 182 
n. ī. nodošana 25, 56, 125, 223 
n. ī. pārdošana 25, 189, 207, 208, 212, 214, 
2 1 6 , 2 1 7 , 2 2 7 

n. ī. pirkšana 19, 48 , 113 

n. i. (sa)dalīšana 22, 24, 77, 178 
n. ī. (sastāv) daļas 10, 16, 22, 72, 76, 104, 

156, 159, 181, 194. 197 

servitūts uz n. ī. 15 
valdošais n. i. 158, 159, 174 



Nelabticiba 200, 205 
Nelabticīgs ieguvējs 49 
Nelietīga izlietošana 

n. scrvitūta i. 174 
Nemateriāls 

n. rakstura labumi 61 
n. tiesības 61 

n. vērtība 13 
Nenodoti labumi 182 
Nepārvarama vara 219 
Nepieciešamība 

īpašnieka piekrišanas n. 214 
izņēmuma n. ķīlas tiesībās 195 

labas ticības n. 10 
n. aizsargāt nepilnīgu valdījumu 42 
n. atsaukties uz ierakstu zemesgrāmatā 
149 
n. deliktu teorijā 57 
n. mantojuma tiesībās 168 
n. pēc tiesību priekšteča 122 
n. pielietot ieilgumu 111 
piekļūšanas n. 158 
reālas daļas izdalīšanas n. 78 

tiesiskās reglamentācijas n. 36 
Nepieciešamie izdevumi 33, 34, 79, 103, 

104, 105, 106 
Nepieciešamie uzlabojumi 104 
Nepilngadīgie 98, 114, 118, 171, 184 
Nepilnības 

Civillikuma 994. panta 2. daļas n. 120 
darījuma iekšējās n. 111 
pirkuma līguma n. 150 

Nespēja 
sk. arī Maksātnespēja, Rīcībnespēja 
n. atrast lietu 108 

n. izlietot savas tiesības 82 
n. izteikt (paust) savu gribu 44, 45 

Nespēj īgs/-a 
gribas n. persona 4 2 , 4 7 

Netaisnība 103 
Netaisnīgums 

prasības n. 150 
Netaisns/-a 

n. iedzīvošanās 86, 140 

n. īpašnieka tiesību atņemšana 103 
Netīrs 

n. ūdens 161 

Netīrumi 161 
Netraucēts 

sk. arī Traucējums, Traucēšana, Traucēt 
kopīpašnieku n. rīcība 74 
n. braukšana pa upēm 94 

n. īpašuma lietošana 71 
n. lietošana 20, 180 
n. rīcība 74 

n. valdījums 116, 119, 132, 180 
Neuzmanība 152 

ieguvēja n. 210 
n. sekas 154 
viegla n. 190 

Neuzteicamas nodevas 177 
Nevērība 152. 153 
Nevērīgs/-a 

n. zaru apgriešana 92 
Nezināšana 

atsaukšanās uz ierakstu n. 224 
atsaukšanās uz n. 132 
faktisko apstākļu n. 24, 43 , 54, 55, 130, 
139, 141, 147, 184 
ieguvēja n. 113 
lietas atrašanās vietas n. 108 
n. par savām ķīlas tiesībām 195 
šķēršļu n. 46, 114 

vispārēju tiesisku aizliegumu n. 147 
zemesgrāmatu ierakstu n. 25, 26 

Nodalījums 
ceļa n. josla 36 

Nodalīts 
n. mantojums 72 

Nodevas 33, 167 
neuzteicamas n. 177 

Nodokli 33, 167,209 
īpašuma n. 38 

mantojuma n. 39 

n. aprēķināšana 37 
n. iekasēšana 20 
n. maksājumi 182 
n. maksāšana 2 1 , 39, 49, 50 

n. parādi 100 
n. samaksa 39 

n. uzlikšana 39 

nekustamā īpašuma n. 182 
nekustamas mantas n. 182 
personīgie n. 182 



pievienotās vērtības n. 223 
tekošie n. 207 

Nodoms 
civiltiesisko attiecību subjekta n. 29 
iegūšana ar n. 154 
ieķīlātāja n. 195 
ķīlas ņēmēja n. 206 
līdzēju n. 133 
lietas varā ņemšanas n. 98 
n. atdot īpašumu 124 
n. izteikšana 183 
n. pārnest īpašuma t. 123 
nodošana ar n. 44 
pušu n. 198 

Nodošana 125, 132 
sk. arī Nenodoti labumi, Tālāknodošana 
apdrošināšanas polises n. 205 
atraduma n. policijai 109 
atsevišķu īpašuma dalu n. 65 
atslēgas n. 160 
augļu n. 177, 195 
ēku n. 23 

dokumentu n. 129. 219 
faktiskā ņ. 53, 54, 124 
gruntsgabala n. 180 
ieķīlātās lietas n. 190 
ieruna par lietas n. 83, 149 
immobila n. 127 

īpašuma iegūšana ar n. 122, 123, 213 
īpašuma n. 39 
īpašuma n. ilgstošā nomā 81 
īpašuma tiesību n. 123, 129, 133, 150, 
227 

izpirkuma tiesības n. 163 
konosamenta n. 205 
konteinera n. 47 

kreditora tiesību n. 14 
ķīlas n. 183,210, 220 
ķīlas priekšmeta n. 183, 184, 185, 221 

ķīlas tiesības n. 203, 205 
lietas n. 96, 121, 122, 123, 127, 130, 

133, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 164, 

167, 184, 2 0 2 , 2 0 9 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 8 , 2 2 0 
lietas n. ķilas ņēmēja valdījumā 199 
lietas n. lietojumā 163, 164 

lietojuma tiesību n. 165 
lietošanas objekta n. 167 

lietu n. ķīlā 201 
mājas n. 113 
mantas n. 139 
mantojuma n. 113 
materiālu n. 132 
meža n. 123 
n. akts 40, 183 
n. ar " ī s o " roku 42 
n. ar nosacījumu 125 
n. darījums 96, 117, 121 
n. mērķis 124 
n. motīvi 124 
n. sistēma 122 
n. valdījumā 40 
naudas n. 29 

naudas sadalīšanas n. 216 
nekustama īpašuma n. 25, 125, 223 
nekustamas lietas n. 126, 209 

nekustamas mantas n. valdījumā 127 
parādzīmes n. 200 
piedzītās summas n. 216 
prasījuma n. 169 
preču n. 124 
preču n. glabāšanā 186 
priekšmetu n. 32 
reālservitūta n. 158 
rokas ķīlas n. 209 

servitūta tiesību n. 155, 163 
tiesības n. 212 
tiesību n. akts 225 

valdījuma n. 42, 55. 141, 180, 209,210, 
220 
vienkārša lietas n. 46 
zemes īpašuma tiesību n. 105 
zemes turējuma n. 100 

Nodrošinājumi 
n. akciju pirkšanai 20 

Nodrošinājums 14, 15, 16, 19, 22, 29, 148, 
167, 184, 185, 187, 188, 191, 197,203, 
210,214, 229 
līguma n. 224 

maksājumu n. 223 
n. apjoms 199 

n. ķīlu saistībām 46 
n. priekšmets 199 

nolīgtas n. tiesības 128 
prasibas n. 171, 183 



prasījuma n. 226, 227 

saistību n. 14, 188, 198,214,228 
Nodrošināšana 

hipotekārā prasījuma n. 80 

ķīlas tiesības n. prasījums 188 

mantas n. līdzeklis 154 
pierādījumu n. 149 
prasības n. atzīme 139 

prasījumu n. 183, 185, 187, 188, 190, 191, 
196,229 

Nogalināšana 
dzīvnieku n. 98, 99 

Noilgums 47, 69, 8 1 , 8 3 , 122, 173, 174, 188, 

227 

īpašuma prasības n. 100, 150 

licttiesiskas prasības n. 175 

likumīga n. termina izbeigšanās 224 
n. tecējuma apstāšanās 174 

prasības n. 82, 88, 118, 129, 175, 189, 203 

prasījuma n. 129, 138 

reālnastas termiņmaksājumu n. 181 
servitūta izbeigšanās ar n. 174 
servitūta n. 175 
valdīšanas n. notecēšana 120 

Nojaukšana 34 

būves n. 88 
celtnes n. 166 

ē k a s n . 104, 166, 173 

mājas pārdošana n. 16, 31 
n. aizliegums 87 
žoga n. 90 

Nokaltušie koki 166 
Nokavējums 37, 213, 217 

procenti par n. 151 

saistības izpildes n. 115 
Nokavēšana 

termiņa n. 126 
Noklusēšana 32, 184 
Noķilāšana 

sk. arī Ķīlāšana 

priekšmetu n. 186 
Nolaidība 184 
Noliegšana 

lietošanas n. 35 
valdījuma n. 145 

Nolietojums 

ikgadējais ēkas n. 21 

Nolīgums 

blakus n. 133 
Noliktava 32, 165, 185 

gāzes n. 24 

n. zīme 124 
preču n. nodošana 123 

Nolūks 42, 44, 53, 124, 125, 157. 159, 164, 

179 

darbības n. 99 
ieķīlāšanas n. 224 
juridisko attiecību dalībnieku n. 31 
kļūdīšanās savos n. 123 
likumdevēja n. 99 
ļauns n. 83, 145 
n. atteikties no mantas 49 
n. noskaidrošana 113 
n. pārnest īpašuma tiesības 133 
n. paturēt lietu sev 125 
n. valdīt lietu 46 
pušu n. 2 8 , 3 2 , 113, 114, 123 
vindikācijas n. 55 

Noma 13, 2 1 , 32, 104, 133 

sk. ari Dzimtsnoma, Mantojamas nomas 
tiesība 
iekšējā n. 21 
ilgstošā n. 81 

mantojama n. 8, 18, 22, 23 , 5 1 , 7 1 , 72 
n. ienākumi 20, 38 

n. līgums 14, 15, 16, 34, 43, 6 1 , 73, 114, 

125, 130, 131, 132, 138, 139, 140, 154, 
155, 184, 186, 188, 198, 211, 221 

n. maksa 20, 2 1 , 34, 38, 6 1 , 65, 73, 74, 
81, 186, 188, 198 
n. nauda 65, 74 

n. objekts 43 
n. parāds 223 

n. priekšmets 45 

n. tiesības 12, 16, 19, 20, 2 3 , 4 5 , 138, 
221 
operāciju n. 21 

piespiedu n. attiecības 73 
"sviestmaižu" n. 20 
zemes n. 20 

Nomaksa 

n. pirkuma līgums 86, 140, 185, 223 
Nominālvērtība 

prasījuma n. 14 



Nomnieks 16, 20, 2 1 , 29, 3 1 , 42, 43 , 45, 72, 
73 , 101, 105, 106, 132, 137, 144, 154, 176, 
186, 198 

n. kustama manta 189 
prasība pret n. 140 

Nonsenss 

juridisks n. 9 
Noraidījums 

prasības n. 98 
Noraidīšana 

īpašuma prasības n. 141 
īpašuma ticsibu aizskāruma n. 137 
līguma n. 15 
negatorās prasības n. 138 

prasības n. 5 1 , 77, 103, 109, 145, 150. 176 
vēlāku strīdu n. 27, 131 

Norēķināšanās 
n. pienākums 198 

Norēķini 
savstarpējie n. 33 

Norunas 214, 2 1 7 , 2 1 9 
īpaša n. 196,213 
n. atzīšana par spēkā neesošu 217 
speciāla n. 90 
trešo personu n. 189 

Nosacījums 38, 39, 59, 8 1 , 86, 98, 104, 134, 
153, 160, 171, 173, 175, 1 8 4 , 2 1 0 , 2 1 1 , 
214, 228 

atceļošs n. 134, 173. 174,205 
atliekoši n. 113, 125, 126, 128, 129 
darījuma n. 86, 127 
darījums ar n. 125 
icilguma n. 88, 170 
ierīču un ietaišu izbūvēšanas n. 88 
īpašuma iegūšanas n. 88, 108, 122, 123, 
133, 170 

kopīpašuma n. 64 

ķīlas pastāvēšanas n. 188, 202, 213. 217, 
220 
lietas atdošanas un atbildības n. 151 
lietas nodošanas n. 130 
līguma n. 27, 30 

n. aldot ieķīlāto mantu 184 

n. iestāšanās 125, 128, 189,202, 205 
n. par darījuma atcelšanu 225 

n. svārstības laiks 189 
n. valdījuma aizsardzībai 54 

suspensīvs n. 133 

valdījuma n. 46, 53, 56, 125, 172 
Noslēpšana 

lietas n. 97, 110 
Nosolīšana 13 

sk. arī Līdzsolīšana, Pārsolīšana, 

Solīšana, Vairāksolītājs 
Nosolītājs 127 
Notariāls 

n. apliecināšana 221, 222, 229 
n. kārtība 58 

Notariāts 

valsts n. kantoris 58 
Noteka 36, 93, 161 

sk. arī Servitūti 
n. tiesība 156. 160, 161 

Notikums 42, 4 6 , 4 8 , 49, 96, 121, 124, 129 
dabas n. 92 

likumā paredzēts n. 135 
Novākšana 

būvelementu n. 34 
koku n. 164 

ūdens aizsprostojuma n. 91 
Novele 

lietas n. 83, 220 
Novēlējums 201 
Novēlēts 

n. uzturs 171 
Novērtējams 

naudā n. izpildījums 202 
naudā n. labums 78 

Novērtējums 
n. izdarīšana 37 

n. summa 2 0 8 , 2 0 9 , 2 1 5 , 2 1 6 
Novērtēšana 

lietas n. 78 
Nozagts 

n. mantas 146 
n. lieta 141, 147 

Nozaudēšana 97 
lietas n. 147 

mantas n. 146 
Nozaudētājs 97, 109. 110 
Nozaudētas lietas 35, 97, 108, 109, 111, 219 
Noziedzīgs 

lietas iegūšana n. ceļā (veidā) 79, 104, 
112, 135, 141, 142, 190,219 



n. darbibas 142 

n. nodarījumi 219 
Noziedznieks 142 
Numismātisks 

n. kolekcija 28 

O 

Objekts 
jaunbūvēts o. 18 

Obroks 23 

o. noma 23 
Obščina 

o. valdījums 65 
Okupācija 101. 118 
Originārs 148 
Oriģināls 

dokumenta o. 219 
o. modifikācija 52 

Osta 112 
norunātā o. 124 

P 

Pagarinājums 
termina p. 110 

Pakalpojumi 34, 78, 148, 223 
Pakāpe 

riska p. 38, 199 
Pamatkapitāls 20 
Pamatparāds 

p. kapitalizācija 224 
Pandekti 

p. literatūra 163 
p. sistēma 11 

p. tiesības 7, 1 0 , 4 0 , 4 5 , 117, 133, 148, 
175,182 

Paņemšana 

lietas p. 9 1 , 108, 125, 141, 151, 168 
mantas p. 49 

Papildsods 135 
Papīrs 200 

sk. arī Vērtspapīrs, Transportpapīri 
darījuma p. 19 

p. īpašnieks 14 
p. naudas vienība 29 

p. turētājs 14, 200 
procentu p. 201 
tradīcijas p. 124 
uzrādītāja p. 200 

Parādnieks 
9, 13, 1 4 , 2 1 , 3 4 , 4 1 , 4 3 , 7 5 , 109, 129, 132, 
134, 139, 167, 168, 169. 178, 183, 184, 185, 
187, 188, 189, 190, 191, 193. 198, 199, 200, 
201, 202, 203,204, 205,206, 208, 210, 211, 
2 1 2 . 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 . 2 1 9 , 220 
hipotekārais p. 222, 224, 225 

Parāds 
11,13, 14. 195, 199, 202, 203, 2 0 8 , 2 1 1 , 
2 1 3 , 2 1 8 , 2 2 3 , 2 2 7 
atbildība par p. 166 
galvenais p. 32, 203 
kreditora un p. saplūšana 194 

ķīlas p. 167, 177, 179,215 
laulātā p. 219 

neesoša p. izpildījuma atprasījums 33,41 
nodokļu p. 100, 134, 166, 209 
p. dzēšana 230 
p. pārvede 206 
p. piedzina 185, 186, 190, 191. 192, 208 
p. procenti 167 
p. samaksa 214, 223 
reālnastas p. 179, 180, 182, 184 

Paradums 97. 99 

Parādu prasījumi 12, 29, 162, 189, 199 
Parādu prasības 188 
Parādzīme 19, 109, 169,200, 208 
Paraksts 207. 229 
Pārbaude 

atsavināšanas ierobežojumu p. 229 
darījuma apstākļu p. 55 
īpašuma tiesību p. 27, 140 
izdevumu p. 166 

p. laiks 63 
zemesgrāmatu ieraksta p. 132 

Pārbūve 77 
namīpašuma p. 37 

Pārbūvēšana 34 

Pārdevējs 13, 25, 28, 42, 48, 7 1 , 85, 86. 
106, 112, 120, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 
132, 133, 140, 146, 173, 184, 198, 199, 207 

Pārdevums 

ieķīlātās lietas p. 207, 208, 213, 214, 230 



Pārdošana 12, 13, 106, 128, 140, 141 
aprakstītās mantas p. 134, 139 
ieķīlāšana p. veidā 184 
ieķīlātā (ķīlas) priekšmeta p. 2 0 1 , 205, 
2 0 7 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 4 , 228 
ieķīlātās lietas augļu p. 195 
īpašuma p. 38, 62 
p. izdevumi 109 
koku ciršana p. 164 
kopīpašuma daļas p. 79 
lietas p. 2 1 1 , 212, 213 
mantas p. 125 
nomas p. 20 
p. apturēšana 215 
p. darījums 106 

p. izsolē 40, 134, 178, 191, 189, 2 1 3 , 2 0 8 
p. priekšnoteikumi 212 
p. tiesas celā 78 
piekrišana p. 214 
pirkšanas-p. līgums 113, 128 
privāta p. 213 
privatizācijas p. akts 58 
publiska p. 178 
saistības p. 14 
svešas lietas p. 86 

Pāreja 

īpašuma (tiesību) p. 25, 35, 83, 84, 112, 
113, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 
133, 149, 179, 193, 198,223,227 
mantojuma p. 113 
p. akts 132 
tiesību p. 72, 112 

Pārkaru būves tiesība 156 
sk. arī Servitūti 

Pārmaiņas 102 

p. izdarīšana 161 

p. personā 120, 204, 213 
priekšrocības p. 207 
stāvokla p. 101, 111 

Pārsolīšana 208, 218 
sk. arī Solīšana 

Pasargāšana 

lietas p. 165 

p. no bojāejas 33 
p. no zaudējumiem 195 

Pasludināšana 

sk. ari Izsludināšana, Sludinājums 

maksātnespējas p. 224, 225 

p. par valsts īpašumu 10 
Pašaizstāvība 

atļauta p. 137 
atļautās p. robežas 50 

Pašpalīdzība 137 

Patapinājums 33, 117, 133, 134, 139, 

140, 144, 146, 150, 155 
Pazaudēšana 

lietas p. 107, 108 
Pēcmantinieki 82 

Personālservitūti 19,78, 150, 156, 157, 
158, 162, 163, 168, 171, 173, 174, 176 
sk. ari Lietojums, Dzīvokļa tiesība 

Petitorais prasījums 140, 141 
Pieaicināšana 

līdzatbildētāja p. 141 
Piebūve 

ēkas izbūves un p. 89, 161 
Piekraste 36, 92, 93 , 94, 101, 102 

jūras p. josla 92 
p. josla 36 

Pievedceļi 23 
Pilsētbūvniecisks 

p. aizliegumi 60 
p. risinājumi 77 

Pirmmantinieki 83 

Pirmpirkuma tiesība 15, 19, 73 , 76, 78, 
79, 104, 105, 231 

Posesors 
p. prasība 43, 53 
p. prasījums 140, 141 
p. prāva 126, 127 
p. strīdi 127 

Prejudiciāls 138 

p. prasība 76, 182 
p. prasījums 182 

Prekārists 51 
Prekluzīvs 

p. termins 110 
Priekšlīgums 126 
Privātīpašums 35 
Privātlīgums 180 
Prombūtne 48, 118 

parādnieka p. 215 
valdītāja p. 51 

Promesošais 118 



R 

Radinieki 

sk. Asinsradinieki 
Radniecība 129. 171 

sk. ari Asinsradniecība 
Radiostacija 

r. ierīkošana 36, 59, 87 
Rakstisks 

ķīlas tiesība r. formā 201 
r. līgums 128. 129 

Raža 35, 65, 101, 167, 210 
Reālligums 40 

Reālnastas 10, 14, 15, 18,40, 42, 68, 167, 
177,178 
privātā r. 181 
publiskā r. 178, 181, 182 
r. aizsardzība 181, 182 
r. iegūšana 179 
r. ierakstīšana (nostiprināšana) 
zemesgrāmatā 178, 179 
r. izbeigšanās 177, 179, 181 
r. izpildījums 178, 179, 182 
r. kreditors 179 

r. nodibināšana 177, 178, 179, 180, 182, 
211 
r. parādi 179 
r. pārvešana 178 
r. sadalīšana 178 
r. terminmaksājumi 181 
r. valdījums 180 

Reālservitūti 15,77, 156, 157. 158, 159, 
162, 170, 176 
sk. arī Servitūti 
ēku r. 88 

r. nodibināšana 158, 159 
Recipēts 145, 157 
Regresa kārtība 179 
Regulatīvas 182 
Reģistrs 130. 131 

atsavinātāja r. 27 

kustamas mantas r. 139 

kilu r. 184, 185,228, 229 

Latvijas kuģu r. 221 
muzejos vestie r. 112, 147 

publisks r. 27 
reģistra ķīla 183, 184, 228 

r. nodalījums 33 

tirdzniecības r. 71 
Rēķini 37, 124 

sk. arī Norēķini 

uz īpašuma r. 88 
uz personas r. 107 
uz pirkuma summas r. 48 

uz sava r. 102, 161, 165, 166 
Remonti 34, 48, 110, 221 
Rente 

zemes r. 13, 2 0 , 2 3 
Rentnieks 4 5 , 117 
Restaurāciju darbi 34 
Retrakta tiesība 231 
Retroaktīvs 

r. atzīšana par spēkā neesošu 225 
r. darbības 225 

Rīcība 

r. tiesības 60, 73 , 220 
r. trūkumi 114 

Rīcības nespēja 114 
Rīcības nespējīgs 112 
Rīcībspēja 45 
Rīki 

nozieguma r. 142 
Rīkojums 

atturēšanās no r. 152 
likuma r. 179 

neipašnieka r. 125 
pēdējās gribas r. 181, 220 
privāts r. 94, 180 
testatora r. 84 

Risks 
drošs r. 20 

nejaušas bojāejas risks 49 
r. pakāpe 38, 199 
r. uzņemšanās 82, 152 

Robežas 90, 9 1 , 9 3 , 102, 106. 107, 157, 161, 
162,175 

sk. arī Robežlīnija 24, Robežstiga 
atļautās pašaizstāvības r. 50 
ceļa r. 156 

ieilguma termina r. 149 
kopīpašumā esošo ūdeņu r. 93 
lietošanas r. 71 
noilguma tiesību r. 82, 88 
novērtējuma summas r. 215 



prasības r. 141 

publisko ūdeņu r. 92 
r. ierādīšana 71 

r. noteikšana 44 

upes iepriekšējā r. 103 
valdošās un kalpojošās nekustamās 

lietas r. 158 
zemes gabala r. 24, 89, 90, 175 

zemju r. 106 
Robežlīnija 24 
Robežstiga 6 0 , 9 1 , 9 2 
Robežzīmes 60, 90, 92 
Robežžogi 90 
Roka roku sargā 49 

Rokas ķīla 40, 5 1 , 125, 183, 185, 186, 187, 
2 0 5 , 2 0 9 , 2 1 0 

ieruna par r.ķ. tiesību 150 

r.ķ. izbeigšanās 220, 228 

r.ķ. nodibināšana 191, 209, 218, 220, 229 
r.ķ. ņēmējs 5 1 , 199, 2 0 9 , 2 1 9 

r.ķ. priekšmets 183, 192, 218, 220, 228 
Rokas nauda 

r.n. līgums 126 
Rūpēšanās 12 

pienācīga r. 219 
Rūpība 

kārtīga saimnieka r. 166 
parastā r. 153 

pienācīga r. 48, 164 
Rūpīgs/-a 

r. saimnieks 152 
r. vērība 24 

Rūpniecība 

r. iestāde 33 

r. uzpēmums 32 

S 

Sabiedrība 66, 67, 70, 7 1 , 93 , 122, 134 
sk. ari Statūtsabiedrība, 
Uzņēmējsabiedrība 
akciju s. 66, 67 

apdrošināšanas s. 19, 20, 129, 229 
civiltiesiska s. 71 
kooperatīvā s. 68 
kopīpašuma sabiedrība 72 
paju s. 58 

rūpnieciskā s. 19 

s. atzīts apgrozījums 122 
s. biedri 66 
s. dalībnieki (locekli) 66, 7 1 , 72 

s. līgums 15, 72 
vienkāršas s. līgums 15 

Sabiedrisks 
s. drošība 59, 88, 89 

s. ezeri 102 

s. kopvaldijums 65 
s. organizācijas un biedrības 95 
s. vajadzības 134 

Sadalījums 

lietu s. pēc vērtības 37 
Sadalīšana 

īpašuma (tiesību) s. 19, 20, 2 1 , 24, 75, 

77, 78, 179 
kopīpašuma s. 75, 76, 77, 78 
ķīlas tiesību s. 191 
lietojuma s. 163 
lietu s. 72 

mantojuma s. 64, 72 
nama s. 67 

naudas s. 216 
nekustamā īpašuma s. 24 

r e ā l a s . 66, 176, 193, 197 

reālnastas s. 178, 179 
s. klientu starpā 20 

servitūta s. 156, 158, 159 
valdījuma s. 51 
zaudējumu s. 152 

zemes gabalu s. 90 
zemes s. 17, 65, 179 

Sagrābējs 117 

slepenais s. 42 
Sagrābšana 24, 4 1 , 152 

faktiskas. 125 
fiziska s. 56 

lietas s. 44, 97, 111, 117, 165, 174, 185 
reālnastas tiesības s. 180 
valdījuma s. 42, 110 

varas s. 44 
Saimniecība 58, 92, 164, 210 

s. ēka 24, 29 
Saimniekošana 165 

Saimnieks 63, 65, 97, 99, 108, 109, 152, 
153, 166,219 



Saistība 

faktiska s. 16 

galvenās lietas s. ar blakus lietu 30 
Saistības 12, 13, 14, 16, 2 1 , 25, 27, 29, 30, 

32, 37, 4 1 , 4 3 , 4 6 , 6 1 , 66, 78, 84, 85, 101, 
115, 121, 126, 129, 130, 133, 140, 141, 
155, 160, 168, 219, 220, 222, 224, 226, 
2 2 8 , 2 3 0 

sk. arī Līgumsaistības 
hipotekārās s. 197 
personiskas s. 150, 155 

s. dzēšana 183,200, 201 

s. ieķīlāšana 14, 200, 219, 220 

s. izbeigšanās 27, 203 

s. izpilde (izpildījums) 78, 85, 104, 115, 
168, 183, 184, 185, 186, 198, 199, 200, 
2 1 2 , 2 1 9 , 2 2 2 
s. kopvērtība 133 
s. lielums 14 

s. pārjaunošana 203, 205 

s. pārkāpums 84 
s. priekšmets 13, 30 
s. vērtiba 200, 201 

Saistības apliecinoši dokumenti 168, 200 
Saistību tiesības 9, 11, 16, 17, 19, 2 1 , 29, 

43, 8 1 , 85, 125, 150, 176, 177, 180, 187, 
198, 205 

Sajaukšana 11, 108, 118, 186, 224 
Sakars 

s. ar lietu 142 
s. ar zemi 26, 123 

s. starp galveno lietu un blakus lielu 16, 25 
Saknes 32, 106, 107 
Sakritums 173, 181, 182, 2 0 5 , 2 0 6 
Sakropļojums 63 
Sākumcena 

izsoles s. 223 
Sala 

ezera s. 101, 102 
upes s. 101, 102 

Samaksa 20, 22, 24, 28, 34, 37, 38, 65, 74, 

76, 78, 86, 105, 127, 128, 133, 134, 147, 
148, 154, 167, 183, 186, 189, 194, 195, 

197, 198, 199, 200, 203, 209, 214, 215, 218 
cenas s. 140 

dajas s. 191 
galīgā s. 185 

kapitāla s. 184 

nodok |a s. 39 

parāda s. 32 

pirkuma cenas s. 227 

prasījuma s. 221 
s. saistība 85 

s. termiņš 101, 202, 213 
Samazgu bedres 89 
Sanesums 103 
Saplūšana 

kreditora un parādnieka s. 194 
Saraksts 

ieilguma apturēšanas pamatu s. 118 
privatizējamo objektu s. 58 

publisko ūdeņu s. 92 
Sastāvdaļas 

akta s. 133 
legāla s. 171 

līguma s. 198 

nekustamas lietas s. 16, 19, 22, 25, 31, 32, 
56, 103, 104 

Satiksme 
bišu saimes s. ce | š 92 

gaisa s. 36, 59, 87 
publiskā s. 35 

s. uzturēšana 172 

vispārējās s. intereses 94 
Savienojums 

domājamo daļu s. 192 
kustamu lietu s. 107, 108 
lietu s. 93 
s. ar ēku 32 
s. ar gultni 101 

s. ar nekustamu īpašumu 104 

s. ar nekustamu lietu 110 

s. ar zemi 25, 32, 103 
Savienošana 

kustamu lietu s. 107, 108 
lietu s. 37 

s. ar galveno lietu 33 

saistības un nekustama īpašuma s. 195 
Savienošanās 

atzarojumu s. ar galveno upi 102 
zemes gabalu s. 3 1 , 103 

Savienots 

ar zemi s. ēkas 16 

savstarpēji s. lietu kopības 29 



Savvaļas 
S. dzīvnieki 98 

Sēkla 32, 101. 106. 167 
Sekvestrācija 211 
Sekvestrs 51 
Separācija 127 
Separāta tiesība 176 
Servitūts 8,9,15, 155, 157, 163, 172, 177, 

187, 196 

sk. ari Personālservitūti, Reālservitūti 
a tbals tās . 157, 161 
c e ļ a s . 156, 159, 160, 172, 176 
ēku s. 156 

sk. ari Pārkaru būves tiesība, Notekas 
tiesība. Izlejas tiesība. Augstākas būves 
tiesība, Gaismas tiesība, Skata tiesība 
dzirdināšanas s. 160 
iebūvēs s. 157, 161 
kājceliņa s. 42 

lauku s. 156, 159. 161, 173, 196 
legālie s. 87, 161 
lopu cela s. 159 
pārkaru būves s. 89 
reālais s. 88 
s. aizsardzība 175, 176 
s. apmērs 156, 159 
s. atsavināšana 165 
s. iegūšana 88, 170, 171 
s. ieķīlāšana 165 
s. ierakstīšana (nostiprināšana) 

zemesgrāmatā 95, 172 
s. izbeigšanās 155, 170, 173 
s. izbeigšanās ar atteikšanos 173 
s. izbeigšanās ar izpirkšanu 174 

s. izbeigšanās ar kalpojošās vai valdošās 
lietas bojāeju 173 
s. izbeigšanās ar noilgumu 174, 175 
s. izbeigšanās ar sakritumu 173 

s. izbeigšanās ar termina notecējumu 174, 
175 

s. izlietošana 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 170, 172, 173, 174, 175, 176 
s. lietotājs 155 
s. nesējs 157, 160 

s. nodibināšana 6 1 , 68, 87. 88, 155, 156, 
160, 161, 167, 172,211 
s. prasība 176 

s. priekšmets 54, 176 
s. sadalīšana 156 

s. saturs 156, 157, 158, 159, 160 

s. tiesība 155, 156, 169, 171, 173, 176 
s. tiesību subjekts 9 , 2 1 , 110 
s. tiesīgais 155, 173, 174 
s. uzlikšana 78 
s. valdījums 42, 170 

tiesība uz s. 155 
ūdens (lietošanas) s. 160 

ūdens smelšanas s. 160 
ūdensvada s. 160 

Sieva 

s. manta 118 
Singulārsukcesors 46 
Skaits 

lietu s. 2 7 , 2 8 , 143 
savvaļas dzīvnieku s. 98 

Skata tiesība 6 1 , 160, 162 

sk. arī Servitūti 
Skavas 161 
Skola 

"ipašnieka teorijas" s. 52 
vēsturiskā s. 51 

Skursteņi 

s. ierīkošana 89 
Slazdi 4 1 , 97, 99 
Sludinājums 224 

sk. ari Izsludināšana, Pasludināšana 

atsavinātāja nāves s. 126 
policijas s. 49, 109, 110 

s. ievietošana presē 26 

s. izdevumi 109, 110 

s. klajā laišana 27 

s. "Latvijas V ē s t n e s r 26, 130, 131 

s. publicēšana "Latvijas V ē s t n e s r 27 

Slūžas 43, 50, 93 , 95 

Smelšana 

ūdens s. Servituts 160 

ūdens s. tiesība 160 

Smilšu bedres 164 

Sniega ūdens 9 1 , 161 

Soda nauda 34, 189 

Sods 146 

sk. ari Papildsods 

naudas s. 138 



Solidārs 

s. atbildiba 48, 178 
s. īpašums 65 

Solīšana 

sk. ari Nosolišana, Nosolītājs, Solīšana, 
Vairāksolīlājs 
s. izsolē 134 

Speciālhipotēka 184 
Spēja 

s. iegūt lietu īpašumā 133, 187 

titula pārnešanas s. 112 
Spējas 

saimnieciskās s. 153 
Spēkā neesamība 

akta s.n. 58 
apgrūtinājumu s.n. 130. 211 
atsavinājuma s.n. 8 1 , 86, 144 
darījuma s.n. 58, 83 . 122, 144, 214, 215, 
225 
dokumenta s.n. 27 
iekilājuma s.n. 189 
ieraksta s.n. 122, 130. 224 
izsoles s.n. 134 
ķīlas tiesības s.n. 225 
līguma s.n. 140 
nomas līguma s.n. 211 
norunas s.n. 217 
pirkuma līguma s.n. 86, 184 
reālnastas s.n. 211 
saistības s.n. 204 

Statūtsabiedrība 66 
Strīda izšķiršana 51 
Suspensīvs nosacījums 133 
Svētvieta 36 

Š 

Šaubas 68, 116, 152, 180, 195 
š. par izlabošanas veidu 161 
š. par līdzēju nodomu 133, 206 
š. par servitūta apmēru 156 
š. par valdījuma likumību 116 

Šikana 59, 62 

sk. arī Ļaunprātīga izmantošana 
Šķira 

lietu š. 13. 15. 168 

I 

Taisnība 152 
Taisnīgs 

sk. arī Netaisnība, Netaisnīgums 
t. atlīdzība 135 
t. princips 195 

Tālākieķīlāšana 220 
Tālāknodošana 203 

sk. arī Tālākpārdošana, Lietas tālāka 
atsavināšana 
hipotēku t. 224 
lietas t. 44, 96, 224 

Tālākpārdošana 28. 113. 140, 164, 169. 180. 
194, 207 

Tauvas josla 94 
Teleoloģiskais/-ā 

t. tulkojums 104 
t. tulkošana 21 

Telpas 14, 1 5 , 2 5 , 3 0 , 3 1 . 4 2 , 4 3 , 4 6 , 5 6 , 87, 
9 2 , 1 2 7 , 1 6 9 , 1 8 6 

Terminēts 
sk. arī Beztermiņa tiesības 
t. īpašums 12 
t. prasījums 189 
t. saistības 179 

t. tiesības 126, 164, 171, 173, 174 
Termiņš 

sk. arī Ilgtermiņa vērtspapīri, Pirmstermiņa 
izpirkšana 
brīdinājuma l. 213 
ieilguma t. 116, 117, 118. 149 
īres maksājuma t. 127 
izpildes t. 200 
kapitāla atprasīšanas t. 168 
ķīlas tiesības t. 205 
lietojuma t. 167 
likumiskais t. 224 

maksājuma t. 32, 178, 181, 182, 217 
naudas izņemšanas t. 15 
noilguma t. 5 1 , 54, 8 1 , 82, 88, 130. 131. 
138, 175. 189, 224 

nolīgtais t. 14, 125, 126, 184, 189, 198, 
199,230 

nosacīts t. 224 

prasījuma t. iestāšanās 186, 188, 189 
prekluzlvs t. 110 



retroaktīvas darbības t. 225 

samaksās i . 1 0 1 , 2 0 2 , 2 1 3 
sludinājuma t. 110, 126 

Testators 84, 175 
Tēvs 58, 113, 184 
Tiesas ieskats 76 
Tiesas izvēles iespēja 78 
Tiesas spriedums 26, 27, 55, 69, 77, 79, 103, 

111, 119, 120, 121, 125, 130, 135, 136, 

142, 143, 151, 152, 169, 171, 191,222, 
223, 224 

ķīlas tiesības nodibināšana ar t.s. 187, 202, 
225, 227 

servitūta nodibināšana ar t.s. 171, 172 
Tiesība 13 

sk. arī Apbūves tiesība, Bezķermeniska 
lieta, īpašuma tiesība, Izpirkuma tiesība, 
Ķīlas tiesība, Mantojamas nomas tiesība. 
Pirmpirkuma tiesība, Servilūti, Valdījums 
mantojuma t. 10 
nomas t. 16 
patenta t. 13 

personiska un saistību t. 16 
prasījuma t. 15, 16 
retrakta t. 231 
robežu t. 10, 12, 79 
saistību t. 9 
t. uz cita lietu 7, 8 

Tiesības 

citu valstu t. 12 
Eiropas t. 10 
jūras t. 125 

kanoniskās t. 10, 115, 180, 182 
konstitucionālās t. 57 
kvirītiskās t. 53 
Latvijas t. 11, 12 
liettiesiskās t. 12 

lietu t. 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 23, 
3 1 , 68, 69, 73, 77, 104, 120, 126, 130, 
131, 132, 135, 140, 143, 150, 152, 155, 
165, 169, 172, 178, 187,221,231 
modernās t. 11 
padomju t. 10 
pandektu t. 7, 10 
t. objekti 11,15 
t. sistēma 10 
t. subjekti 7, 9 

tirdzniecības t. 199 

v ā c u t . 9, 10, 12 
Tiesību aizskārums 87, 88, 138, 186 
Tiesību zaudēšana 138 
Tiesisks 35 

t. aizliegums 147 
t. akts 187 

t. apstrīdēšanas līdzekli 224 
t. attiecības 7, 9, 17, 38, 43 , 60, 66, 8 1 , 

84, 97, 105, 121, 155, 168, 177, 188, 219, 
2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 6 , 228 

t. darbība 42 

t. darījumi 55, 85, 114, 123, 133, 196 
t. dzīve 55 

t. ierobežojums 195 
t. kārtība 10 
t. pamats 47, 5 1 , 52, 8 1 , 97, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117, 119, 125, 126, 
127, 141, 148, 190 

t. pieņemams nāves laiks 30 
t. prezumpcija 55 

t. regulēšanas paņēmieni 3 1 , 34, 36 
t. rīcība 50, 62 

t. sekas 81, 140, 145,224 

t. šķēršļi 117, 118 

t. statuss 62 

t. stāvoklis 9, 55, 132 
l. vide 22 

Tiesiskums 12, 213 
Tirdzniecība 140, 186 

sk. arī Vairumtirdzniecība, 

Mazumtirdzniecība 
t. reģistrs 

t. sabiedrības līgums 71 

t. tiesības 199 

t. uzņēmums 30, 32 
Tirgotājs 12 

sk. Mazumtirgotājs 
Tirgus cena 37, 39, 199 
Tīša rīcība 160 
Transportpapīri 124 
Transports 

t. līdzekli 198, 228 

t. l ikumdošana 147 
Traucējums 

īpašuma t. 138, 139 
reālnastas t. 180 



valdījuma aizsardzība pret t. 50 
valdījuma t. 180 

Traucēšana 
sk. ari Netraucēts, Traucētājs 
īpašuma tiesību t. 7, 94, 144 
kuģniecības vai pludināšanas t. 94 
lietojuma t. 165 
lietošanas t. 137 
publiskas lietošanas t. 35 
publiskas satiksmes t. 35 
servitūta t. 158, 176 

valdījuma t. 10, 43 , 50, 5 1 , 53, 56, 73, 80, 
132, 137, 138 
valdīšanas t. 50, 74. 116, 119 

Traucētājs 40, 50, 94 
Trūkumi 

darījuma t. 114, 120, 130, 131, 144, 214, 
215 
formāli t. īpašuma tiesībās 53 
līguma t. 147 

rīcībspējas t. 114 
tiesiska pamata t. 113 
t. īpašuma tiesību pārejai 113 
titula t. 129 

Trūkums 
fiziskas varas t. 35 
labliciguma t. 194 
pienācīgas rūpības t. 48 
tiesisko pamatu t. 141 

Tulkošana 
sk. arī Iztulkošana 
CL 968. panta l. 18 
likumu t. 21 
teleoloģiskā t. 21 

Turējums 5 1 , 52, 126, 183. 187, 209 
sk. arī Ķīla 

īrnieka l. 124 
kreditora t. 190 
nodošana t. 147 

parādnieka t. 139 
t. aizsardzība 47 

l. iegūšana 18, 105 
t. nodošana 100 

valdijums un l. 45 
vekseļa t. 46 

vērtspapīra t. 201 

vienkāršs t. 40 

Turētājs 18, 45, 53, 54, 105, 124, 125, 144 
sk. ari Ķīlas turētājs 
akciju t. 21 
celtnes t. 45 
konosamenta t. 205 
ķīlas reģistra t. 228 
lietas t. 43 , 139, 144, 145. 168 
likumīgs dokumenta t. 200 
mantas t. 126 
nomas t. 20, 21 
papīra t. 14,200 
rentes gabala t. 23 
servitūta t. 176 
t. akcijas 46 
t. atbildība 99 
t. valdījuma aizsardzība 52 
vekseļa t. 45, 46 
vērtspapīru t. 20, 45, 201 

i; 

Ūdens 20, 95, 98, 157, 175 
akas ū. 161 
dabiskais ū. 161 
tekošs ū. 36 

tiesības uz ū. izplatījumu 36, 93 
ū. aizsprostojums 9 1 , 93, 95 
ū. ierīcība 92 
ū. lietošanas servitūts 160 
ū. lietošanas tiesības 43,50, 88, 92, 93, 
159 
ū. lietošanas tiesību aprobežojumi 92, 94 
ū. novadīšana 92 

ū. ņemšanas servitūts 157 
ū. piegāde 93 
ū. servitūti 161 
ū. smelšanas tiesība 160 
ū. tvertne 36, 93 
upes ū. 43 , 50, 93 

Ūdensdzirnavas 128 
Ūdenskrātuve 157 
Ūdens līnija 92, 101 

ū. robeža 92 
Ūdensspēks 

tiesības uz ū. 36, 43 , 93 
ū. izmantošana 43 



Ūdensvadi 93 

ū.v. caurules 17 
ū. v. tiesība 160 

Ūdeni 20 

iekšējie ū. 98 
kopīgie ū. 94 
lietus ū. 91 

noslēgti ū. 36 

privātie ū. 92, 94 
publiskie ū. 36, 37, 92, 93 

sniega ū. 9 1 , 161 
tiesības uz ū. 93 , 94, 99 
upju ū. 91 

Uguns 
apdrošināšana pret u. 166 

Ugunsdroša siena 90, 175 
Ugunsmūris 90 
Universālsukcesija 71 
Upe 36, 43, 92, 94, 95, 101, 102 
Upes 

u. aizsprostošana 43 
u. dala 94, 101, 102 
u. gultne 93, 102, 103 
u. īpašnieki 101 
u. sala 101, 102 
u. ūdens 43, 5 0 , 9 3 , 161 
u. virziens 93 

Uzaicinājums 

kreditora u. 207 
u. atpazīt nozagtās lietas 141 

Uzbūvēšana 
sk. arī Celtniecība 
ēkas u. 38 
ietaises u. 176 

jaunu celtņu u. 165 
ugunsdrošas sienas u. 90 
ugunsmūra u. 90 

Uzbūvētājs 23 
Uzbūvēts/-a 

u. celtnes 18 
u. ēka 10, 13, 16, 18, 22, 23, 24, 29, 171 
u. māja 22 

Uzdevums 34, 3 7 , 4 4 , 9 1 , 104, 110, 113, 117, 
129, 141, 152, 165, 166,219 

Uzglabāšana 153 

Uzlabojumi 33, 34, 79, 103, 104, 165, 166, 
168 

atlīdzināmie u. 35 

derīgie u. 33 
nepieciešamie u. 33 , 104 

u. atlīdzināšana 79 
Uzlikums 141 
Uzņēmējdarbība 228, 230 
Uzņēmējs 13, 14, 27, 29, 4 5 , 110, 228 

sk. arī Būvuzņēmējs 
Uzņēmējsabiedrība 185, 224, 228, 229, 230 
Uzņēmuma līgums 188 
Uzrādīšana 

līguma u. 172, 223 

prasības u. 151, 152, 153 
vērtspapīra u. 222 

Uzrādītāja papīrs 200 
u. vērtspapīrs 144 

Uzraksts 
blanko u. 200, 201 
nostiprinājuma u. 221 
pārvedu u. 45, 200, 201 

u. zemesgrāmatā 23 
Uzraudzība 

nepienācīga u. 186 
Uzraugs 

iestādes u. 109 
Uzturēšana 

dažādu objektu u. 36 

ēkas u. 68, 166 
lielas u. 66, 109, 189, 190,219 
mājas u. 12 
u. izdevumi 72 
u. kārtībā 90 
u. pienākums 90 

Uzturs 171 
u. devējs 223 
u. devumi 167 
u. izdevumi 171 
u. saņēmējs 223 
u. vērtība 223 

V 

Vaina 152, 190 

sk. ari Atvainojama maldiba. 
Neatvainojama maldība, Vainīgais, 
Vainīgs, Vainošana 



atbildība par v. 219 

atsavinātāja v. 76 

glabātāja v. 219 

īpašnieka v. 63, 9 1 , 94 
v. prezumpcija 152 

Vainīgais 107 
Vainīgs 

atzīšana par v. 63 
Vainošana 145, 193 
Vairāksolitājs 227 
Vairākums 

balsu v. 72, 7 3 , 7 5 , 108 

balsu v. princips 167 

juridiskās personas dalībnieku v. 116 
Vairumtirdzniecība 28 
Vājprātība 130 
Valdības Vēstnesis 

sk. ari Sludinājums 
sludinājums V.V. 26 

Valdījums 7, 10, 12, 24, 40, 4 1 , 60, 64, 67, 
96, 97, 99, 101, 132, 138, 145, 146, 149, 

153, 154, 163, 167, 177, 178, 184, 186, 
187, 199,226, 227 

sk. arī īpašumtiesīgs valdījums, 

Kopvaldījums 
apbūves tiesību v. 51 
atbrīvošanās no v. 145, 146 

atprasīšana no sveša v. 27, 30, 33 

atteikšanās no v. 54 
atvasinātais v. 45, 51 

bezkermenisku lietu v. 11,57 

divkāršs v. 42, 45, 52 
duālais v. 51 

faktiskais v. 4 5 , 49, 52, 53, 96, 170 

launticīgsv. 1 8 , 4 8 , 5 0 , 56, 151, 152 

šķēršļi v. izlietošanai 56 
ieiešana v. 101 
ieķīlātā priekšmeta v. 220 
iepriekšējais v. 117 

ievešana v. 126, 127, 129, 180 
īpašnieka v. 16, 22, 36, 40, 49, 52, 53, 54, 

93, 139, 146, 147 

īpašuma un v. aizsardzības prasību 
konkurence 141 

izņemšana no v. 112 
izstumšana no v. 45 

juridiskais v. 49 

kopīpašnieka v. 73, 74 

ķīlas devēja v. 184 

ķīlas lielas v. 1 1 , 4 1 , 5 0 

ķīlas ņēmēja v. 183, 185, 192, 193,200, 
209,210, 220, 221 
ķīlas priekšmeta v. 210 

labāks v. 4 9 , 5 1 , 148, 149 
labticīgs v. 17, 1 8 , 4 8 , 4 9 , 50, 100, 116 

lietas v. 11, 125 
naidīgais V. 116 

neatminamais v. 111, 128 

neīpašnieka v. 40, 52 

nelikumīgs v. 3 0 , 9 7 , 139, 140, 143, 151 

nepārtraukts v. 116, 117, 119 
nodošana v. 40 
obščinas v. 65 
prettiesīgs v. 47, 48, 50, 51 

reālnastas v. 180 
servitūta v. 42, 170 

sliktāks v. 49, 149 
strīds par v. 14,49, 50, 51 

svešs v. 27, 30, 33, 139, 140, 143, 151 
tiesību v. 11, 4 1 , 42, 43 , 50, 57, 74, 88, 
159 

tiesisks (tiesīgs) v. 4 8 , 4 9 , 50, 58, 115 
v. aizsardzība 40, 43 , 45, 47, 4 8 , 4 9 , 50, 
51,52, 55, 138, 180 

v. aizskārums 5 1 , 52, 138 

v. atjaunošana 43, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 
80, 136, 139, 141, 142 

v. atņemšana 45, 46, 54, 138, 170, 180 
v. duālisms 53 
v. iegūšana 42, 43 , 44, 4 5 , 4 9 , 52, 53, 55, 

56, 115, 119, 126, 141, 146, 180, 209, 210 

v. izbeigšanās 18, 46, 47, 125 
v. nepārtrauktība 112 

v. nodibināšana 3 1 , 210, 229 
v. nodošana 42, 54, 55, 141,180, 199, 209, 
210, 220 
v. pārņemšana 182 

v. pārtraukšana 46, 48 , 49, 116, 118 
v. prasība 43, 54, 127, 140, 141, 142 

v. sagrābšana 42, 180 

v. strīds 55, 138, 139 
v. teorijas 4 1 , 51, 53, 125 

v. tiesiskais pamats 112, 113, 114, 116, 
117, 119 



v. traucējums (traucēšana) 10, 50, 5 1 , 53 , 
80, 137, 180 

v. turpināšanās 46, 47 

v. un īpašuma prasījumu konkurence 54 
v. zaudēšana 9, 3 5 , 4 4 , 45, 46, 47, 49, 54, 
80, 141, 151, 180, 181,209 
vecāks v. 47 

zagļa v. 47 
Valdīšana 43, 50, 100, 118, 119, 127, 222 

faktiska v. 55, 65, 74 

juridiska v. 210 
kopīpašuma v. 41 
mājas v. 48 
v. aizsardzība 50 

v. laiks 119, 136, 143 
v. noilgums 120 
v. tituls 115, 119, 143 
v. traucējums 50 

Valdītājs 7, 9, 14, 1 8 , 2 1 , 3 6 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 4 3 , 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5 1 , 52, 53, 54, 

5 5 , 5 6 , 7 4 , 84, 8 8 , 9 3 , 9 8 , 99, 100, 101, 
104, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 
124, 125, 141, 142, 144, 145, 149, 151, 
152, 153, 170, 173, 182, 190, 196,210 
sk. arī Līdzvaldītājs 
apslēptas mantas v. 56 
faktiskais v. 45, 53, 145 
īpašumtiesisks v. 18,21 

labticīgs v. 48, 49, 100, 101, 104, 110, 115, 
116, 149, 151, 152, 153 

launticigs v. 4 8 , 4 9 , 118, 151, 152, 153 
nelikumīgs v. 142 
prettiesisks v. 98, 100 
servitūta v. 170 
tiesisks v. 45, 47 

v. intereses 44, 54 
v. izstumšana 50, 51 
v. m a l d ī b a 4 8 , 115 
v. prombūtne 51 
zagtas mantas v. 141 

Valoda 
angļu v. 87 
ikdienas v. 21 

latviešu v. 62 

latviešu v. pareizrakstība 47 
Valsts 36, 37, 39, 46, 67, 87, 92, 97, 115, 

118, 129, 2 2 3 , 2 2 8 

Latvijas v. 37 
v. ekskluzivie objekti 36 
v. institūcija 40, 129 
v. intereses 35 

v. īpašums 10, 25, 35, 3 7 , 4 0 , 92, 95, 98, 
102, 112, 135 

v. izņēmuma tiesības 61 
v. kase 184,213 
v. manta 187 
v. nekustama manta 80, 97 

v. nozīmes zemes 24, 36 
v. piederoša lieta 35 
v. tiesības 12, 42 

v. vajadzību apmierināšana 35 
v. varas akts 134, 135 
v. zeme 223 
v. zemes fonds 23, 128, 135 

Valūta 28, 221 
Vara 4 5 , 4 7 , 5 0 , 5 1 , 5 2 , 5 3 , 116, 117 

faktiska v. 7, 29, 40, 4 1 , 4 2 , 4 5 , 46, 50. 5 1 , 
5 3 , 5 6 , 6 0 , 125, 210 
fiziska v. 35, 4 1 , 42, 46, 47, 125 
iestādes v. 88 
īpašnieka v. 126 
izlaišana no savas v. 49, 108 
lietiska v. 124 
likteņa v. 152 

nepārvarama v. 219 
pilnīga v. 9, 4 1 , 58 
v. atņemšana 45, 56 
v. izlietošana 42 
v. lietošana 58 
v. sagrābšana 44 
v. tiesība 58, 67 

valsts v. akts 134, 135 
Varā ņemšana 44, 53 , 97, 98, 111, 179, 210 
Vardarbība 42, 43, 48, 5 1 , 54, 142, 147 
Vārdā 

apstiprināšana uz laulātā v. 69, 7 1 , 136 
atsavinātāja v. 27 

iegūt valdījumu citas personas v. 44 
ieķīlāšana prasītājas v. 209 
līgumu slēgšana savā v. 128 
pasūtītāja v. 45 
prasīšana savā vārdā 14 
rīkoties pilnvardevēja v. 46 
rīkoties prokurindosanta v. 46 



rīkoties savā v. 46 
saņēmēja v. 27 

turēšana citu personu v. 46, 139, 144, 145, 
146, 149 
valdīt citas personas v. 45, 115, 144 
valdīt ķīlas ņēmēja v. 210 
valdīt savā v. 4 5 , 47 

Vārds 
ierakstīšana (ieraksts) uz īpašnieka v. 29, 
128, 196 

ierakstīšana uz atbildētāja v. 144 
ierakstīšana uz ieguvēja v. 25, 84, 117, 
121, 126, 129 

ierakstīšana uz pilsētas v. 40 

ierakstīšana uz sava v. 120 
ierakstīšana uz valsts v. 97 

ieraksts uz vairāksolītāja v. 227 
īpašnieka v. ierakstīšana 54 
koroborēšana uz pircēja v. 126 

reģistrēšana uz būvētāja v. 22, 23 

saistība uz sava v. 195 
uz kreditora v. 201 

v. vērtspapīrs 147, 200, 201 
Vecāki 175, 185, 203 
Vecums 

sabrukt aiz v. 104, 166 
tiesibu v. 158 

Vedummaksa 195 
Vekselis 

v. iegūšana 45 
v. nodošana 46 

v. prasījums (prasība) 46 
v. turētājs 45, 46 

Vekseļņēmējs 46 
Vekseļtiesisks 

v. aktīvleģilimācija 46 
v. pilnvarnieks 46 

Vērtība 7, 13, 14, 22, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 
38, 39, 55, 59, 62, 74, 75, 78, 79, 103, 104, 
106, 107, 108, 109, 130, 133, 141, 142, 
146, 147, 151, 152, 153, 156, 158, 159, 

166, 167, 168, 171, 172, 178, 182, 183, 

187, 190, 192, 196, 199, 200, 201, 205, 

2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 2 1 , 2 2 3 , 2 2 9 
sk. Nominālvērtība 
apslēpta v. 39 

atprasāmās lietas v. 106, 153 

bilances v. 13, 38 
bojājumu v. 152 
bruto v. 133 
ēkas v. 38, 104 

ieķīlātās lietas (priekšmeta) v. 42, 167, 
171, 183, 192, 201 
inventarizācijas v. 38 
īpašuma v. 7 
kadastrālā v. 37 
ķīlas v. 55 

lietojuma v. 104, 166 
lietošanas v. 166 
lietu sadalījums pēc v. 37 
mantiska v. 172 
materiālu v. 103 
nemateriāla v. 13 
pievienotās v. nodoklis 223 
saistības v. 200, 201 
sevišķā v. 37 
tirgus v. 37, 38 
uztura v. 223 

v. aprēķināšana 37, 38, 151 
v. atlīdzība 105 

v. atlīdzināšana 37, 104, 146, 151, 152, 
153,168 

Vērtspapīri 19, 20, 222 
lietiskie v. 124 

publiskās apgrozibas v. 222 
uzrādītāja v. 144 

v. emitēšana 222 
v. ieguvējs 201 

v. turētāji 45, 201 

vārda v. 147,200,201 
Veselība 

v. apdraudēšana 89 
v. kaitējums 63 

Vētra 164 
Viduslīnija 

upes gultnes v. 102 
Vienošanās 105, 107, 108, 134, 163,169, 

172, 174, 191,200, 204, 2 0 5 , 2 1 0 , 2 1 4 , 
2 1 6 , 2 2 5 

brīva v. 13 

darījuma dalībnieku v. 16,48, 58 
kaimiņu v. 95 
kontrahentu v. 25, 206 
kopīpašnieku v. 75, 76, 178 



ķīlas ņēmēja un ķīlas devēja v. 229, 230 
labprātīga v. 216 

laulāto v. 68, 69 
ļaunprātīga v. 169 

mantinieku v. 202 
parādnieka un kreditora v. 225, 226 

privāta v. 2 5 , 8 7 , 9 1 , 9 5 
pušu v. 26 

sabiedrības dalībnieku v. 71 
v. par dalīšanu 78, 79 

v. par dalu samēru grozīšanu 79 
v. par kopīpašuma lietošanas kārtību 65 

Vienotība 
zemes un ēku v. 10, 19, 31 

Vieta 108 
sk. arī Svētvieta 
apbedījumu v. 36, 59 
apdzīvota v. 23 , 113 
apķīlāšanas v. 132 

atrašanās v. 108 
augstāko bangu sniegšanās v. 92 
blanko uzraksta aizpildīšanas v. 200 
ceļa v. 160 
darba v. 89, 121 
kuģa atrašanās citā v. 125 
ķīlas tiesības v. 203 
lietas atdošanas v. 151 
lietas atrašanās v. 97, 159, 196 
lietas atrašanās v. apzināšanās 42 
nekustamā īpašuma atrašanās v. 225 
pārvietošana no vienas v. uz otru 14 
servitūta izlietošanas v. 156 
tiesu izpildītāju kantora atrašanās v. 217 
upe jaunā v. 93 
v. apzīmēšana 160 
v. ieņemšana nodrošinājuma zinā 19 
v. kreditoru rindā 189 
v. zināšana 110 
zemesgabala atrašanās v. 148 
zīmju (plombju) atrašanās v. 210 

Vietā 

cita kreditora stāšanās agrākā v. 203 
citas personas nostādīšana savā v. 199 
dublikātu izdošana obligāciju v. 222 
ieķīlātās lietas paturēšana prasījuma v. 217 
ieķīlāto lietu pieņemšana maksājuma v. 195 
iestāšanās mantojuma atstājēja v. 30 

īpašnieka v. 127 

jauna prasījuma nodibināšana vecā v. 225 
jaunas reālnastas rašanās vecās v. 181 
jaunu koku stādīšana nokaltušo v. 166 
jaunu lietu izveidošanās nesadalītas lietas 
v. 77 

kravas saņemšanas konosamenta v. 205 
ķīlu tiesības atzīmes v. 211 
pieņemšana nodokļa samaksas v. 39 
reālas daļas saņemšana domājamās daļas v. 
14,121 

stāšanās atbildētāja v. 145 
stāšanās parādnieka v. 206 
valdīt cita v. 47 

Vietējā literatūra 187 
Vietējs paradums 97, 99 
Vietnieks 42, 43 , 44, 45 . 46, 47, 53, 81,114, 

115, 118, 129, 133, 1 8 7 , 2 0 9 , 2 1 0 , 2 1 4 
Viltus 42, 184 

ieruna par v. 150 
Vīrs 

manta v. pārvaldīšanā 118 
Virsīpašnieks 72 
Virsīpašuma tiesība 18, 19, 23 , 5 1 , 72, 73 

sk. ari īpašumtiesīgs, Mantojamas nomas 
tiesība 

Virtuve 89 

Z 

Zādzība 141 

Zaglis 34, 47, 48, 63, 109, 151, 186 
z. valdījums 48 

Zagta lieta 85, 112, 134, 140 

sk. ari Nozagts 
Zari 9 1 , 92, 106 
Zaudējums 

aizsargāšana pret z. 95 
atbildība par z. 62, 99 

neizbēgami z. 152 

pasargāšana no z. 195 

pienākums atlīdzināt z. 73, 151 
prestiža z. 54 
valdījuma z. 180 

z. ailīdzība 3 1 . 4 9 . 5 1 . 5 4 , 6 1 . 8 1 . 8 2 , 8 4 . 
8 5 . 8 6 . 1 3 8 . 1 6 5 . 1 8 8 . 2 0 5 



z. atlīdzināšana 6 1 , 62, 99, 100, 103, 106, 
108, 130, 132, 138, 152. 1 8 6 , 2 1 3 , 2 1 4 
z. nešana 74 

z. nodarīšana 9 1 , 95, 161, 169. 225 
z. novēršana 9 1 , 95 
z. pierādīšana 95 
z. piespriešana 145 
z. rašanās 60. 119. 129. 146 
z. sadalīšana 152 

Zaudēšana 

sk. ari Pazaudēšana 

īpašuma (tiesību) z. 110, 134, 138, 165 
lietas z. 152 
servitūta z. 173. 175 
valdījuma z. 9, 35, 44, 46, 47, 53, 54, 118 

Zeme 10, 14, 1 8 . 2 0 . 3 1 . 3 6 . 9 3 . 102. 104, 
106, 110, 135, 159, 196 
apbūvēta z. 22 

apsēta z. 32, 106 
bezīpašnieka z. 97 
kapsētas z. 128 
z. dalāmība 29 
z. piespriešana 105 
z. piešķiršana 58. 65, 135 
z. valdījums 16 

Zemes gabals 9, 15, 16, 18, 23, 24, 27, 29, 
3 1 , 36, 38, 42, 4 3 , 4 4 , 50, 56, 59, 6 1 , 65, 

74, 77, 87, 89, 90, 9 1 , 92, 93, 94, 95, 101, 

102, 103, 106, 124, 128, 129, 138, 155, 
157, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 167. 
168, 177, 178, 179, 185, 186, 196, 197 
kalpojošais z.g. 157, 159, 160, 161, 162. 
167 
neapbūvēts z.g. 196 
servitūta nealdalāmība no z.g. 155 
valdošais z.g. 118, 155, 159, 160. 161 

z.g. aizskaršana 4 
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Attiecībā uz valdījuma tiesiskumu un tā nozīmi valdījuma aizsardzībā divos da
žādos spriedumos atrodamas diametrāli pretējas tēzes. 2001. gada 17. janvāra sprie
dumā civillietā Nr. SKC-1 norādīts: "Nelikumīgu valdījumu likums neaizsargā." Sa
vukārt 2001. gada 26. septembra spriedumā civillietā Nr. SKC-435 norādīts: "Katru 
valdījumu likums aizsargā." Spriedumā civillietā Nr. SKC-435 ir ari norāde uz Civil
likuma 912. pantu, kas satur šo noteikumu, turpretim spriedumā Nr. SKC-1 ir vienīgi 
norāde uz civillikuma 909. pantu, kurš paredz, ka lietas vai tiesības valdījums ir vai 
nu tiesīgs, vai prettiesīgs. Uz šo normu savukārt nav norādes spriedumā civillietā Nr. 
SKC-435. Kopīgs spriedumam civillietā Nr. SKC-1 un SKC-435 ir tas, ka abos gadī
jumos, atsaucoties uz Civillikuma normām par valdījumu, spriedums patiesībā vērsts 
uz īpašuma tiesību nostiprinošo dokumentu atzīšanu par spēkā neesošiem un īpašuma 
tiesību atzīšanu iepriekšējam īpašniekam, norādot šīs normas par valdījumu kā pa
matojumu īpašuma prasības apmierināšanai. 

Līdzīgs mehānisms izmantots arī 2000. gada 20. decembra spriedumā civillietā 
Nr. SKC-568. Šajā gadījumā gan Senāts norādījis nevis uz valdījuma prettiesiskumu, 
bet gan uz ieguvēja nelabticīgumu, balstoties uz Civillikuma 910. pantu. Nav grūti 
konstatēt, ka visos trijos gadījumos apskatīts nevis jautājums par faktisko valdījumu, 
bet gan strīds par tiesībām. Tātad šajā jautājumā Senāta spriedumos pieņemtā pozīcija 
ir diametrāli pretēja tai, kādu ieņēmis pirmskara Senāts (sal. 50. lappusē norādīto 
1932. gada sprieduma Nr. 42 pārstāstu). 

Kaut gan valdījuma normu interpretācija būtiski atšķiras un tēzes ir pat diametrāli 
pretējas, visiem trim spriedumiem kopīga ir tendence meklēt pamatojumu īpašuma 
prasībai, ko cēlusi persona, kuras ieskats par īpašuma tiesībām neatbilst zemesgrā
matu aktam vai Zemes dienesta reģistra datiem attiecībā pret personu, kas šajos aktos 
norādīta kā īpašnieks. Visos trijos gadījumos kā vienīgais pamatojums šādas prasības 
apmierināšanai norādītas normas par valdījumu, pirmajā gadījumā pamatojoties uz 
to, ka likums vispār neaizsargā prettiesisku valdījumu, otrajā gadījumā aizrādot, ka 
tiesības uz aizsardzību ir tiesiskam valdītājam, trešajā gadījumā norādot uz ieguvēja 
nelabticīgumu. Kaut arī šķiet pilnīgi bezcerīgi saskaņot 2001. gada spriedumā civil
lietā Nr. SKC-1 un civillietā Nr. SKC-435 norādītās pilnīgi pretējās tēzes, attiecībā 
uz 2000. gada 20. decembra spriedumā lietā Nr. SKC-568 norādīto ieguvēja nelabti
cīgumu var secināt, ka acīmredzot Senāts uzskatījis šādu nelabticīgi iegūtu valdījumu 
arī par prettiesisku, kaut arī pašā spriedumā norāde uz Civillikuma 909. pantu nav 
atrodama. 



Visos trijos spriedumos varētu saskatīt "īpašnieka teorijas" ekstrēmo variantu 
(šīs teorijas īsu pārskatu sk. grāmatas 52. lappusē), taču tādā gadījumā jāuzņemas arī 
atrisināt šīs teorijas nesamierināmās pretrunas ar tiešām norādēm Latvijas Civilli
kumā, proti, gan to, ka aizsargāts tiek ne vien tiesīgs, bet arī prettiesīgs un launticīgs 
valdījums (911. pants), gan arī to, ka no valdījuma atņēmēja nav pieņemama nekāda 
īpašuma prasība, iekams no valdījuma izstumtais nav no jauna tajā ievests (923. pants). 
Šīs normas nepārprotami piemērojamas arī pret lietas īsto īpašnieku un tādējādi nav 
uzskatāmas par īpašuma prasības substitūtu, jo, kā nepārprotami izriet no 923. panta, 
prasība par valdījuma atjaunošanu var tikt vērsta arī pret lietas īpašnieku. Nevienā no 
minētajiem Senāta spriedumiem vispār nav iztirzāts tas apstāklis, ka valdījuma aiz
sardzība pieļaujama vienīgi tad, ja valdījumu atņem, izstumjot valdītāju ar vardarbību 
(920. pants), vai arī slepeni, vai valdītājam prom esot (926. pants). 

Apskatāmajos trijos gadījumos turpretim prasība pamatota nevis ar valdītāja 
vardarbīgu izstumšanu no nekustamā īpašuma vai tā slepenu atņemšanu, bet gan ar 
nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumiem, kas visos trijos spriedumos raksturota 
kā neatjauta darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem 
vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu. Ir pilnīgi skaidrs, ka ne jebkura 1415. pantā 
norādītā darbība būtu raksturojama kā vardarbība, lai gan vardarbība varētu atbilst 
1415. pantā norādītajām pazīmēm. 

Ir pilnīgi neiespējami zemesgrāmatā vai Zemes dienestā reģistrētu darījumu 
raksturot kā nekustamā īpašuma slepenu atņemšanu. Kaut ari 1415. pantā norādīto 
darbību jēdziens nav šīs grāmatas priekšmets, kontekstā ar iztirzājamiem spriedu
miem nav lieki norādīt, ka vairākos Senāta spriedumos 1415. pantā minētās darbības 
raksturotas pietiekami sīki, secinot, ka pašus par sevi atsavināšanas darījumus - tādus 
kā dāvinājums, pirkums un tamlīdzīgi - nevar raksturot kā darbības, kas atbilst 
1415. panta pazīmēm, kaut arī, noslēdzot šos darījumus, atsavinātājs ir pārkāpis savas 
saistības attiecībā pret citām personām (sk. 2000. gada 10. maija spriedumu civillietā 
Nr. SKC-218, 2002. gada 16. janvāra spriedumu civillietā Nr. SKC-5). 

Visbeidzot, piemērojot normas par valdījumu, Senāts nav apspriedis arī jautā
jumu par to, ka saskaņā ar Civillikuma 925. panta prasību par valdījuma traucēšanu 
vai atņemšanu var celt gada laikā, pēc kura notecējuma prasības tiesība izbeidzas ar 
noilgumu. Kaut arī gadījumos, kad valdījums atņemts slepeni vai valdītājam prom 
esot, gada laiks skaitāms no tā brīža, kad valdītājs dabūjis zināt par valdījuma atņem
šanu (926. pants), tā ka vismaz divos no trim apskatītajiem spriedumiem no tā sauca
mās valdījuma aizskaršanas bija pagājis ievērojami ilgāks laika periods (no sprie
duma civillietā Nr. SKC-435 nav redzams prasības celšanas laiks, spriežot pēc lietas 
apstākļiem, tas varētu būt aptuveni viens gads pēc darījuma noslēgšanas). Nevienā 
no trim apskatītajiem gadījumiem arī nav pamata uzskatīt, ka prasītāji varēja nezināt 
par savu tiesību aizskārumu, ņemot vērā, ka tas noticis publiski reģistrēta darījuma 
veidā. 



Civillikuma 1477. panta kontekstā ar koroborāciju saprot tieši ierakstīšanu ze
mesgrāmatās, "(..) kad ar darījumu iegūst lietu tiesības uz nekustamu īpašumu". Tā
dējādi likuma izpratnē koroborācijas gadījumā juridiskais fakts, uz kura pamata no
dibina lietu tiesības, ir darījums. 

Likums šajā gadījumā ar "darījumu" saprot tādu darbību, uz kuru pamatojoties 
ieguvējam tiek pārnestas lietu tiesības, piemēram, īpašuma tiesības (989. p.). Nav 
izslēgts, ka 1477. pantā ar darījumu var saprast arī pašu nodošanu. Par labu secinā
jumam, ka ar darījumu domāts tieši tas darījums, ar kuru iegūst lietu tiesības uz 
nekustamu īpašumu, tādu kā pirkums, dāvinājums, maiņa, testaments, liecina 1478. pan
ta norma: "Ja darījums nav koroborēts, tad tas tādēļ nezaudē savu spēku; ieguvējs 
līdz koroborācijai nevar izlietot īpašuma tiesību vai kādu citu lietu tiesību, bet var 
tikai celt personīgu prasību pret atsavinātāju." Tā ir norāde uz pašu atsavināšanas 
darījumu, nevis uz nodošanas aktu. It kā būtu nepamatoti pieņemt, ka 1477. pantā ar 
darījumu domāts nodošanas akts, ja 1478. pantā nepārprotami norādīts uz atsavinā
šanas darījumu. 

Taču "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" (996. pants). No 996. panta nevar viennozīmīgi izsecināt, ka tajā 
norādītais attiecas vienīgi uz pašu atsavināšanas darījumu, nevis uz to darbību, kas 
vērsta uz šā darījuma izpildi, respektīvi, uz pašu lietas nodošanu, jo arī šajā stadijā 
maldība nav izslēgta. 

Tā, piemēram, tādā situācijā, kad atsavinātājs ir uzskatījis, ka viņš lietu nodod kā 
aizdevumu, bet ieguvējs ir sapratis, ka lietu saņem kā dāvinājumu, šī darbība pārnes 
īpašuma tiesības, kaut arī pastāv maldība par darījuma raksturu. Tā kā gan aizdevums, 
gan dāvinājums ir vērsti uz lietas nodošanu ieguvējam īpašumā, tad īpašuma tiesības 
uz ieguvēju arī pāriet, pat ja darījuma dalībniekiem ir pilnīgi atšķirīgi priekšstati par 
darījuma tipu, t.i., notikusi maldība. Tātad 1477. pantā norādītos vārdus "kad ar 
darījumu iegūst lietu tiesības uz nekustamu īpašumu" var attiecināt uz jebkuru no 
juridiskiem aktiem juridiskā procesā, kas sastāv no diviem juridiskiem aktiem (juri
diskais sastāvs), un, proti, no 1) atsavināšanas darījuma un 2) ierakstīšanas zemes
grāmatā. 

Turklāt vārdi "kad ar darījumu iegūst lietu tiesības" attiecas uz visu šo procesu, 
kura sākumstadija ir atsavināšanas darījuma noslēgšana un noslēguma stadija ir tā 



ierakstīšana zemesgrāmatā. Tās ir atsavinātāja un ieguvēja secīgās darbības. Tas 
sastāv no atsavināšanas darījuma un tā ierakstīšanas zemesgrāmatā, kas savukārt 
izpaužas kā darbību kopums - nostiprinājuma lūguma sagatavošana un iesniegšana 
zemesgrāmatā. īpašuma tiesību iegūšanas pamatā šajā gadījumā ir zemesgrāmatu 
tiesneša lēmums. Par to liecina 1480. panta pirmais teikums: "1477. pantā norādītos 
gadījumos koroborācijas sekas ir lietu tiesības piešķiršana ieguvējam, tā ka minētā 
koroborācija šajā ziņā pilnīgi nodrošina dalībniekus, kaut arī tā būtu notikusi nepa
reizi, jo par kļūdām atbild vienīgi zemesgrāmatu nodala." Par labu tam, ka īpašuma 
tiesību pāreja notiek tieši atsavinātāja un ieguvēja secīgo darbību rezultātā, liecina šī 
paša 1480. panta otrais teikums: "Darījuma iekšējos trūkumus koroborācija nenovērš, 
un akts, kas nav spēkā pēc sava satura, neiegūst ar to nekādu spēku." 

Nav skaidrs, uz ko dibinās princips, ka "par kļūdām atbild vienīgi zemesgrāmatu 
nodala", ja pastāv darījuma iekšējie trūkumi, ko koroborācija nenovērš, un akts, kas 
nav spēkā pēc sava satura, neiegūst ar to nekādu spēku. Līkumā nav izskaidroti nedz 
šīs atbildības priekšnoteikumi, respektīvi, vai šāda atbildība iestājas jebkurā gadījumā 
vai tikai tad, ja ir konstatējama amatpersonas vaina, nedz arī subjekti, kas šādu 
atbildību tiesīgi pieprasīt, tāpat kā nav norādīts arī šīs atbildības apmērs. 

Komentārā pie 1480. panta izteikts viedoklis, ka atbildība iestājas par "kādu 
paviršību vai kļūdu", tādējādi norādot uz amatpersonas vainu, kā arī pausts viedoklis, 
ka "šis jautājums būtu jāatrisina likumā "Par valsts iestāžu atbildību par zaudēju
miem, ko tās nodarījušas, nepareizi pildot savas funkcijas""1. Tādējādi acīmredzot 
prasīt šādu atbildību varētu subjekti, kuri būtu norādīti attiecīgā speciālā likumā. 

Atgriežoties pie temata par īpašuma tiesību pāreju atsavināšanas darījuma koro
borācijas rezultātā, jāsecina, ka kļūdas gadījumā rezultāts ir šāds: 1) koroborācija 
pilnīgi nodrošina dalībniekus, 2) akts, kas nav spēkā pēc sava satura, neiegūst ar to 
nekādu spēku. Komentārā norādīts: "Pats koroborācijas fakts neizslēdz iespēju ap
strīdēt darījumu uz likumā noteiktiem pamatiem, piemēram, sakarā ar gribas trūku
miem un rīcībnespēju."2 

Nekļūst skaidrs, kurš darījums - atsavināšana vai nodošana - šai tekstā ir domāts. 
Ņemot vērā to, ka "akts (..) neiegūst (..) nekādu spēku", respektīvi, īpašuma tiesības tas 
nav spējīgs pamest uz ieguvēju, šādu negatīvu rezultātu var iegūt gan tādā gadījumā, ja 
defekti ir pašā atsavināšanas darījumā, gan ari tad, ja fatālā kļūda notikusi, šo darījumu 
izpildot, respektīvi, lietu nododot, piemēram, kad ieguvējam lietu nodevis nevis tās 
īpašnieks, bet kāds cits vai lietu viņam pārdevusi persona, kurai nebija tiesību to darīt 
(2003. pants), gan ari tādā gadījumā, kad ar pašu pirkuma līgumu viss bijis kārtībā, bet 
nodošanas gaitā notikusi pārskatīšanās. Nav izslēgts, ka nostiprinājuma lūgumā tiktu 
norādīts cits īpašums nekā atsavināšanas darījumā, pieļaujot kļūdu vai nu īpašuma 
nosaukumā, vai kadastra numurā. Taču mehānismi, kas paredzēti attiecībā uz kārtību, 
kādā zemesgrāmatā izdarāmi ieraksti, rada iespēju šāda tipa kļūdas izlabot, un to var 
veikt pat zemesgrāmatu tiesnesis pēc savas iniciatīvas. Tādējādi atbilstoši 996. panta 

1 Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā dala. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs prof. 
K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. - R., 2000. - 64.-65. lpp. 

2 Turpat, 64. lpp. 



norādījumiem iekšējie trūkumi apsverami tikai attiecībā uz atsavināšanas darījumu, 
un, proti, likumā paredzēti trīs gadījumi: 1) maldība par pašu nododamo lietu, 2) mal-
dība par nodevēja īpašuma tiesību, 3) "kāda cita maldība". 

Saskaņā ar 996. panta nosacījumiem šiem trim gadījumiem ir dažāda nozīme. 
Pirmajos divos gadījumos darījums īpašuma pāreju nenodibina. Sī imperatīvā norāde 
izriet no 996. panta 1. daļas. "Kāda cita maldība", kā tas tikpat nepārprotami izriet no 
996. panta 2. daļas, nekavē īpašuma tiesību pāreju, taču nodoto priekšmetu var pie
prasīt atpakaļ ar personisku prasību. Kā redzam, likums pat nesaista šo "personisko 
prasību" ar neizbēgamu vienlaicīgu atsavināšanas darījuma anulēšanas prasību. Atka
rībā no darījuma rakstura un nodošanas apstākļiem nav izslēgts, ka personiskā prasība 
ietvers arī neizbēgamu šī darījuma anulēšanu, taču tikpat labi iespējams arī pilnīgi 
pretējs gadījums, proti, kad atprasīta tiek nodotā lieta, taču darījums pats par sevi pa
liek spēkā. Turklāt "kāda cita maldība", izņemot nodošanu, kas izdarīta, maldoties par 
pašu nododamo lietu vai nodevēja īpašuma tiesību uz to, nekavē īpašuma tiesību pāreju. 

Darījuma iekšējie trūkumi ir ļoti plašs jēdziens. Turklāt tie norādīti ne tikai attiecībā 
uz koroborējamiem darījumiem, bet arī uz darījumiem, kas slēdzami notariālā un 
tamlīdzīgā kārtībā (1474., 1476. р.). Var konstatēt, ka literatūrā šajā jautājumā pausti 
dažādi viedokļi. Civillikuma komentārā pie 1480. panta lietots visplašākais formu
lējums, pieļaujot, ka šādu darījumu var apstrīdēt "uz likumā noteiktiem pamatiem" 1. 
Komentārā VLK 3016. pantam, kas atbilst Civillikuma 1480. pantam, V. Bukovskis 
norādījis, ka šajā gadījumā domāti tikai absolūti spēkā neesošie darījumi2. 

Kā izriet no 996. panta, tad gadījumos, kad īpašuma tiesības darījums uz ieguvēju 
nav pārnesis, vienlaikus ar prasību par darījuma anulēšanu ir pieļaujama arī lietas 
atprasīšana uz liettiesiska, t.i., galvenokārt īpašuma prasības pamata, turpretim pā
rējos gadījumos iespējams lietu atprasīt tikai ar personisku prasību. Tajos gadījumos, 
kad likums pieļauj lietas atprasīšanu ar liettiesisku prasību, īpašnieka prasība iespē
jama pret jebkuru personu, kas nepamatoti ierakstīta kā īpašnieks. Tādā gadījumā 
liettiesiskais prasījums apvienots ar prasību par zemesgrāmatu akta ieraksta dzēšanu. 

Liettiesisks prasījums nevar konkurēt ar personisku prasījumu. Apstrīdamu darī
jumu var apstrīdēt tikai darījuma dalībnieks. Absolūti spēkā neesoša darījuma anu
lēšanai vispār nav nepieciešams celt prasību, tādēļ tiesa konstatē šī darījuma spēkā 
neesamību, apmierinot liettiesisko prasību un prasību par zemesgrāmatu akta anulē
šanu neatkarīgi no tā, vai prasības pieteikumā lūgts konstatēt arī darījuma absolūto 
spēkā neesamību, jo pēdējā vispār nevar būt prasījuma priekšmets. 

Apstrīdama darījuma gadījumā atbilstoši 996. panta norādījumiem tiek pieļauta 
lietas atprasīšana tikai ar personisku prasību, kura iespējama vienlaikus ar prasību 
par darījuma atzīšanu par spēkā neesošu. Tā kā šādu prasību var celt tikai darījuma 
dalībnieks, šāda prasība ir iespējama tikai pret otru darījuma dalībnieku, bet tā nekādā 
gadījumā nevar skart trešās personas tiesības uz lietu. 

1 Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā dala. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs prof. 
K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. - R., 2000. - 64. lpp. 

2 Буковский В. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских съ продолжением 1912-
1914 гг. и съ разъяснениями в 2 томах. - Р., 1914. - Том II. - С. 1159. 



Attiecīgi vērtējami arī 1480. panta noteikumi par to, ka darījuma iekšējos trūku
mus koroborācija nenovērš. Ja darījuma iekšējie trūkumi radušies tādēļ, ka darījums 
ir apstrīdams, tad koroborācijas rezultātā īpašuma tiesība gan pāriet uz ieguvēju, taču 
līdz brīdim, kamēr pret viņu celta personiskā prasība, kas turklāt pamatota ar darījuma 
apstrīdēšanas prasījumu un prasību par zemesgrāmatu akta ieraksta dzēšanu, tās 
efekts būs līdzvērtīgs īpašuma prasības rezultātam, tomēr šādu prasību tas nepārvērš 
par liettiesisku prasību. Principiālā atšķirība ir tāda, ka, pirmkārt, šī personiskā pra
sība nevar būt sekmīga pret trešo personu; otrkārt, šī prasība noilgst. 

Latvijas Republikas Senāta tiesu prakse laika posmā no 2000. g. līdz 2003. gadam 
vairākkārt saskārusies ar nepieciešamību veikt darījuma, kas vērsts uz īpašuma tiesī
bu pārnešanu, iekšējo trūkumu analīzi (sk. tabulu). Turklāt piecos gadījumos no sep
tiņiem Senāta spriedums atstāja spēkā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas sprie
dumu, tātad jurisdikcija šajās lietās ir pabeigta. 

Spriedumu analīze neļauj izdarīt viennozīmīgus secinājumus par to, ka absolūti 
spēkā neesošs darījums vienmēr ir pamats zemesgrāmatu akta ieraksta anulēšanai. Tie
sa nonākusi pie secinājuma, ka zemesgrāmatu ieraksts anulējams, pamatojoties uz to, 
ka šis ieraksts nespēja novērst dalījuma iekšējos trūkumus četros gadījumos no sep
tiņiem. Piecos gadījumos darījums analizēts, pamatojoties uz Civillikuma 1415. pantu; 
vienā gadījumā pamatojoties uz Civilkodeksa, kas bija spēkā līdz 1992. gadam, 
48. pantu, t.i., visos šajos gadījumos runa ir par absolūti spēkā neesošu darījumu. 
Tam, vai darījums pats par sevi bijis spējīgs pārnest īpašuma tiesības, Senāts nav 
piešķīris nozīmi, jo, pirmkārt, nevienā no minētajiem spriedumiem nav norādes uz 
996. pantu, otrkārt, vismaz divos gadījumos, kad Senāts konstatējis, ka atsavinātājs 
darījuma slēgšanas brīdī nav bijis atsavinātās lietas īpašnieks, šāda situācija tomēr 
nav atzīta par darījuma iekšējo trūkumu (2003. gada 2. aprīļa spriedums civillietā 
SKC-180, 2002. gada 9. janvāra spriedums civillietā SKC-32). Tajos gadījumos, kad 
Senāts atzinis, ka zemesgrāmatu ieraksts anulējams sakarā ar atsavināšanas darījuma 
iekšējiem trūkumiem, t.i., kad atsavinātājs uz darījuma noslēgšanas bridi nav bijis 
īpašnieks, uzsvērti nevis paša darījuma iekšējie trūkumi, bet gan tas, vai ieguvējs 
varēja zināt par šiem šķēršļiem (2001. gada 26. septembra spriedums civillietā SKC-
435, 2001. gada 17. janvāra spriedums civillietā SKC-1). 

Tomēr līdztekus šādiem gadījumiem sastopami arī spriedumi, kuros ieguvēja 
iespējamā attieksme pret atsavināšanas darījumu situācijā, kad atsavinātājam nebija 
īpašuma tiesību, netiek analizēti, kaut gan secinājums par zemesgrāmatu ieraksta 
anulēšanu atzīts par pareizu (2001. gada 7. novembra spriedums civillietā SKC-538). 
Vienā no šiem spriedumiem, kurā analizēti divi dažādi darījumi attiecībā uz vienu un 
to pašu nekustamo īpašumu, pirmais darījums, kura rezultātā zemesgabals iegūts no 
personas, kuras pieteikums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi atzīts par pa
matotu, bet vēl nav apmierināts, netiek vērtēts kā darījums, kas cieš no iekšējiem 
trūkumiem, kuru rezultātā īpašuma tiesības nevarētu tikt pārnestas uz ieguvēju. Tur
pretim darījums, kura rezultātā ēkas īpašnieks atsavinājis ēku, kvalificēts kā tāds, 
kura iekšējo trūkumu dēļ būtu anulējams zemesgrāmatu akta ieraksts tā iemesla dēļ, 
ka, slēdzot šādu darījumu, atsavinātājs pārkāpis zemes un ēkas vienotības principu 



(2002. gada 9. janvāra spriedums civillietā SKC-32). Saskaroties ar apstrīdama darī
juma situāciju vienā no septiņiem gadījumiem, proti, kad nekustamais īpašums iegūts 
no personas, kam nebija tiesību to atsavināt bez laulātā piekrišanas, Senāts atzinis, 
ka tas nav darījuma iekšējais trūkums (2002. gada 16. janvāra spriedums civillietā 
SKC-5). 

Tajos gadījumos, kad, ņemot vērā to, ka atsavinātājs darījuma noslēgšanas brīdī 
nav bijis īpašnieks un tādējādi darījums īpašuma tiesības uz ieguvēju nav spējis pār
nest, tiesa tomēr nav uzskatījusi par iespējamu anulēt zemesgrāmatu akta ierakstu 
(2003. gada 2. aprīļa spriedums civillietā SKC-180, 2002. gada 16. janvāra spriedums 
civillietā SKC-5, 2002. gada 9. janvāra spriedums civillietā SKC-32), tiesa kā argu
mentu norādījusi to, ka zemesgrāmatu ierakstam ir publisks raksturs un tādēļ tas nav 
anulējams. Tā kā trijos no četriem gadījumiem, kad šāds ieraksts tomēr dzēsts, tiesa 
atsaukusies uz to, ka ieguvējs varēja zināt par šiem darījuma iekšējiem trūkumiem, 
var pieņemt, ka Senāts izšķirošu nozīmi piešķir nevis tam, vai darījums pats par sevi 
spējīgs pārnest īpašuma tiesības, bet gan ieguvēja nelabticīgumam. 

Ar šādu vispārinājumu tomēr pretrunā ir vismaz divi Senāta spriedumi, kuros 
konstatēti darījuma iekšējie trūkumi, taču nav komentāru, vai ieguvējs varēja par 
tiem zināt (2001. gada 7. novembra spriedums civillietā SKC-538, 2002. gada 9. jan
vāra spriedums civillietā SKC-32). Tiesa gan, tikai viens no šiem diviem spriedumiem 
(2001. gada 7. novembra spriedums civillietā SKC-538) ir galīgs. 

Tikai vienā no apskatāmajiem gadījumiem skarts temats, kad atsavinātāja rīcība 
pati par sevi ir pretrunā ar 1415. panta noteikumiem, tomēr Senāts atzina, ka konkrētā 
darījuma rezultātā tiek pārnestas īpašuma tiesības, un piešķīra šim faktoram izšķirošo 
nozīmi. Respektīvi, ja atsavinātājs pirms atsavināšanas darījuma slēgšanas ar citu 
atsavināšanas darījumu atsavinājis to pašu lietu citai personai un tādējādi, noslēdzot 
jaunu atsavināšanas darījumu, pārkāpis saistību, kas viņam pastāvējusi pret citu 
personu, Senāts konstatējis, ka tas nav darījuma iekšējs trūkums un vēlāk noslēgtais 
darījums, uz kura pamata izdarīts zemesgrāmatu akta ieraksts, paliek spēkā. Pamato
joties uz principu, ka šādā situācijā, kad atsavinātājam ir pienākums nodot lietu vai
rākām personām, īpašuma tiesības atzīstamas tai personai, kura pirmā ierakstīta ze
mesgrāmatā kā īpašnieks (2000. gada 10. maija spriedums civillietā SKC-218). 

Šis secinājums gan ir pretrunā ar citā spriedumā konstatēto, kur tiesa uzskatījusi, 
ka atsavinātāja iepriekš noslēgtais līgums par kopīpašuma dalīšanu, kaut arī zemesgrā
matā neierakstīts, tomēr padara atsavināšanas darījumu par likuma prasībām neat
bilstošu un tādēļ uz tā pamata izdarītais ieraksts zemesgrāmatās dzēšams (2001. gada 
7. novembra spriedums civillietā SKC-538). 

No minēto spriedumu analīzes izriet, ka 1) tam, vai atsavināšanas darījums varēja 
vai nevarēja pārnest īpašuma tiesības uz ieguvēju, netiek piešķirta būtiska nozīme, 
2) zemesgrāmatu ieraksta publicitātes un obligatoriskuma princips netiek uzskatīts 
par šķērsli darījuma anulēšanai, kaut arī nav skaidrs, kādos gadījumos atsavināšanas 
darījuma anulēšana ir pietiekams pamats zemesgrāmatu ieraksta dzēšanai, 3) zemes
grāmatu akta ieraksta publicitātes un obligatoriskuma princips tiek ņemts vērā un 
izmantots kā arguments, lai pamatotu nespēju dzēst zemesgrāmatu akta ierakstu pat 



apstākļos, kad darījuma iekšējie trūkumi padara šo ierakstu nepamatotu, tomēr rodas 
iespaids, ka prioritāru nozīmi tiesas piešķir nevis darījuma iekšējiem trūkumiem, bet 
gan ieguvēja labticīgumam, 4) kā pierādījums ieguvēja nelabticīgumam var kalpot 
ne tikai zinas, kas atrodamas zemesgrāmatās, bet jebkuri ieguvējam zināmi apstākli, 
kas varētu dot pamatu šaubām par atsavināšanas darījuma likumību, 5) atsavināšanas 
darījums attiecas uz darījuma dalībniekiem, turpretim zemesgrāmatu aktam ir pub
liska nozīme, tādēļ zemesgrāmatu akta ieraksta dzēšana ne vienmēr neizbēgami at
karīga no atsavināšanas darījuma anulēšanas un otrādi - atsavināšanas darījuma 
spēkā neesamība ne vienmēr izraisa zemesgrāmatu akta ieraksta dzēšanu. Analizēja
mā materiāla apjoms pagaidām ir pārāk mazs, lai rastu tajā apstiprinājumu iepriekš 
izteiktajām tēzēm par atsavināšanas darījuma ietekmi uz zemesgrāmatu akta ieraksta 
spēku. 

Ja darījums nav pārnesis īpašuma tiesības uz ieguvēju, tomēr pēc sava rakstura ir 
spējīgs tās pārnest, piemēram, noslēgts pirkuma līgums, bet atsavinātājs nav apzinā
jies savas rīcības nozīmi, ieguvējs var iegūt īpašuma tiesības icilguma ceļā, ja vien 
iestājušies visi šādai iegūšanai nepieciešamie priekšnoteikumi. 

Likums paredz vēl vienu alternatīvu īpašuma tiesību iegūšanai šādā situācijā, 
proti, zemesgrāmatu akta ieraksts var iegūt neatgriezenisku spēku ari ar sludinājumu 
"Valdības Vēstnesī". Šāda iespēja gan viņam ir liegta pašreizējos apstākļos, taču 
teorētiski iespējama, ja tiktu vai nu grozīts attiecīgais likuma pants, norādot neeksis
tējošā "Valdības Vēstneša" vietā kādu eksistējošu izdevumu, vai arī izveidojot izde
vumu, kura nosaukums atbilst likumā noteiktajam. Kamēr attiecīgās izmaiņas nav 
veiktas un šāda darījuma iekšējo trūkumu "izārstēšana" nav iespējama, ieguvējam 
paliek vienīgi tiesības atsaukties uz icilgumu kā īpašuma iegūšanas pamatu. Taču 
līdz ieilgumam paredzētā termiņa beigām nostiprinājuma ieraksts ir anulējams. 

Vēl paliek jautājums, kas nes atbildību par īpašuma attiesājumu tādos gadījumos, 
kad attiesājums saistīts ar zemesgrāmatu ieraksta dzēšanu. Atbildības sadalījums 
acīmredzami būs šāds: 1) par jebkuru vainu atbildība par turpmāko darījumu sekām 
jāuzņemas tam atsavinātājam, kura veiktais atsavināšanas darījums nav pārnesis 
īpašuma tiesības uz ieguvēju, 2) tādos gadījumos, kad atsavinātāja vainas nav (viņa 
nespēja apzināties savas rīcības nozīmi u. tml.), atbildība par zemesgrāmatu akta 
ieraksta neatbilstību tiesībām jāuzņemas valstij. 

Pastāv iespēja, ka speciālā likumā, kas nosaka šādas atbildības priekšnoteikumus, 
tiks paredzēta atbildība vienīgi par vainu. Tādā gadījumā vainas neesamības gadīju
mā zaudējumi jāuzņemas darījuma dalībniekam, respektīvi, tam ieguvējam, no kura 
īpašums, anulējot zemesgrāmatu akta ierakstu, tiks attiesāts. Likumā nosakāmās 
valsts atbildības apjoms ir jautājums par to, cik lielā mērā valsts uzņemas atbildību 
par tādām darbībām, kurās neviena persona nav vainojama. 



Civillikuma 1481. panta komentārā teikts, ka pants nav piemērojams "tāpēc, ka 
Latvijā vairs nepastāv izdevums "Valdības Vēstnesis" un uzaicinājuma princips tiek 
izmantots šaurākā apjomā atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatās" (picņ. 1997. g. 30. janvārī // Ziņotājs. - 1997. - nr 5). Tā 22. pantā 
noteikts, ka "par nostiprinājuma pamatu var būt tiesas spriedums, ar kuru atzītas viņa 
īpašuma tiesības, ja fiziskā persona darījuma vai mantošanas rezultātā ieguvusi ēkas 
(būves) pēc 1993. g. 4. aprīļa un nevar iesniegt likumā norādītos dokumentus. Saga
tavojot lietu izskatīšanai, tiesa publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" sludinājumu, 
kurā uzaicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret prasību, iesniegt tos triju mēnešu 
laikā."1 

Kā redzams, šajā gadījumā runa ir nevis par 1481. pantā norādītā principa "šau
rāku piemērošanu", bet gan par Civilprocesa likumā paredzēto uzaicināšanu uz tiesu, 
izmantojot publikāciju laikrakstā (Civilprocesa likuma 59. pants), ja lieta tiesā tiek 
izskatīta prasības kārtībā, jo šādu pieteikumu, kas paredzēts likuma "Par nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 22. pantā, acīmredzot nevar izskatīt sevišķas 
tiesāšanās, bet tikai prasības kārtībā. Savukārt 1481. pantā vispār nav paredzēta 
tiesvedība, bet gan sludinājums par zemesgrāmatu ieraksta izdarīšanu, pamatojoties 
uz zemesgrāmatu tiesneša lēmumu. Secinājums, ka 1481. pants nav piemērojams, ir 
zināmā pretrunā ar tajā pašā komentārā izteikto viedokli, ka 1481. pantā atspoguļotais 
uzaicinājuma princips tomēr izmantojams, kaut arī "šaurākā apjomā". 

Civillikuma 1481. pantā atspoguļotajam uzaicinājuma principam, bez šaubām, ir 
plašāka nozīme nekā šajā pantā ietvertajai arhaiskajai atsaucei uz neeksistējošu izde
vumu. Jāšaubās, ka tā pati par sevi varētu būt par šķērsli tāda svarīga principa kā 
uzaicinājuma princips piemērošanai. Drīzāk jāpiekrīt tiesu praksē paustajam viedok
lim: "Lai ari minētajā likuma normā ir paredzēts sludinājumu ievietot šobrīd neek
sistējošā izdevumā "Valdības Vēstnesis" (..), tas nevar būt par šķērsli minētās normas 
piemērošanai, jo, tulkojot to pēc teleoloģiskās tiesību normu interpretēšanas metodes, 
ir saprotams, ka norma pēc savas jēgas nosaka pienākumu sludinājumu ievietot valsts 
oficiālā izdevumā. Šobrīd Latvijas Republikas oficiālais laikraksts ir "Latvijas Vēst
nesis.""2 

1 Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Ceturtā dala. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs prot". 
K. Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. - R., 2000. - 65. Ipp. 

2 Rīgas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneša A. Lavioa 2001. gada 23. aprīļa lēmums lietā Nr. C-
31057101. 



Senāta prakse šajā jautājumā nav viendabīga. Latvijas Republikas Augstākās tie
sas 2002. gada 13. marta spriedumā lietā SKC-167 (Jurista Vārds. - 2002. - 21.05. -
Nr. 10 (243)) apelācijas instances tiesas sprieduma atzinumu, ka, izmantojot likuma 
"Par namīpašumu denacionalizāciju" noteikumus, prasītājs tādējādi realizējis īpašu
ma prasību, Senāts atcēlis. Senāta 2002. gada 8. maija spriedumā civillietā SKC-284 
(Jurista Vārds. - 2002. - 16.07. - Nr. 14 (247)) Senāts uzsvēris atšķirību starp 
mantojuma prasību un īpašuma reformas prasību, kas notiek pēc speciāliem liku
miem. Savukārt 2002. gada 25. septembra spriedumā lietā Nr. SKC-531 (Jurista 
Vārds. - 2003. - 28.01. - Nr. 4 (271)) Senāts atzinis, ka mantojuma prasība, ar kuru 
mantinieks prasa atjaunot un atzīst savas īpašuma tiesības uz mantojamo nekustamo 
īpašumu, un mantojamais nekustamais īpašums tiek atprasīts no atbildētāja valdīju
ma, tajā pašā laikā ir ari īpašuma prasība vispārējā Civillikuma 1044. panta izpratnē. 



Likumā norādītais princips, ka ar ieķīlāšanu neizbeidzas ieķīlātāja īpašuma tiesī
ba uz ieķīlāto lietu, tiesu praksē nebūt ne vienmēr tiek respektēts. Tā, piemēram, 
Rīgas Kurzemes rajona tiesa, noraidot pieteikumu par aresta noņemšanu nekustama
jam īpašumam, 1999. gada 15. janvārī atzinusi, ka saskaņā ar Civillikuma 1306. pantu 
ieķīlāt var tikai tas, kam vispār ir tiesība ar savu lietu brīvi rīkoties. N.T. nebija 
tiesības brīvi rīkoties ar nekustamo īpašumu Imantas ielā 14a, jo tas jau iepriekš ticis 
ieķīlāts bankā, tāpēc nav spēkā aizdevuma līguma 3. punktā minētais saistības nodro
šinājums ar nekustamo īpašumu, kas jau ieķīlāts. Līdz ar to ir atzīstams, ka R.B. 
īpašuma tiesības ieguvis uz nelikumīga pamata, tāpēc viņu nevar atzīt par īpašuma 
labticīgu valdītāju Civillikuma 910. panta izpratnē. Faktiski valdījums bijis prettie-
sīgs, jo atbilstoši Civillikuma 909. pantam tas ticis iegūts slepenībā no tās personas, 
no kuras varētu sagaidīt iebildumus, t.i., no AS "Latvijas Krājbanka". 

Izskatot lietu, apelācijas instances tiesa - Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu 
kolēģija 2001. gada 15. novembrī secinājusi, proti, atzinusi, ka ķīlas tiesība gan nav 
bijusi ierakstīta zemesgrāmatā, tomēr tā stājusies spēkā ar prasījuma rašanos. Apstāk
lis, ka banka zemesgrāmatā nav reģistrējusi apgrūtinājumu, nevar būt par pamatu 
secinājumam, ka ieguvējiem nav bijis zināms, ka īpašums ir jau ieķīlāts, tādēļ, atsa
vinot īpašumu, atbildētāji esot rīkojušies pretēji Civillikuma 927. un 1036. panta 
nosacījumiem. Tiesa arī atzina, ka banka var prasīt ieraksta anulēšanu zemesgrāmatā 
bez īpašuma prasības, bet kā ķīlas turētājs. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Se
nāts ar savu 2002. gada 27. februāra spriedumu civillietā SKC-91 nospriedis Rīgas 
apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas spriedumu atstāt negrozītu1. 



Pamatojoties uz zemesgrāmatu akta ieraksta ticamības principu, loģiski būtu, ka 
īpašniekam jāuzņemas visas tās sekas, kas izriet no tās personas darbībām, kura attie
cīgajā laika periodā bijusi lietas īpašnieks atbilstoši zemesgrāmatu akta ierakstam 
neatkarīgi no šī ieraksta turpmākā likteņa. No šī principa izriet, ka arī tādā gadījumā, 
ja nekustamais īpašums tiek atprasīts ar īpašuma prasību, ķīla, kas nodibināta laika 
posmā, kamēr kā nekustamā īpašuma īpašnieks zemesgrāmatā bijis reģistrēts atbil
dētājs, paliek spēkā. Tieši šādu likuma interpretāciju atrodam Augstākās tiesas Senāta 
2004. gada 28. janvāra spriedumā lietā Nr. SKC-28 (Jurista Vārds. - 2004. - 2. marts. -
nr. 8 (313)). 

Senāts norādījis: "Saskaņā ar Civillikuma 1378. pantu parādnieka izdarīts nekus
tamā īpašuma atsavinājums trešai personai negroza hipotēkas kreditora tiesības, un 
katru tādu atsavinājumu var izdarīt, vienīgi atstājot spēkā ķīlas tiesības uz atsavināmo 
nekustamo īpašumu." Diemžēl pie šādiem secinājumiem tiesa nonāk ne tuvu ne visos 
gadījumos. Pie tam arī citētajā spriedumā Senāts atcēlis Latvijas Republikas Augstā
kās tiesas Civillietu tiesu kolēģijas kā apelācijas instances tiesas spriedumu. 

Turklāt atceltajā spriedumā izdarīts tieši pretējais secinājums, atzīstot, ka banka 
kā ķīlas ņēmēja nav labticīga hipotēkas ieguvēja, jo netika pārbaudījusi nekustamā 
īpašuma pārdevuma līguma saturu, konkrēti tajā ietverto pirkuma maksas galīgo 
terminu - 2004. gada 26. oktobri. Šī iemesla dēj, pēc tiesas uzskata, pircējs uz 
nomaksas pirkuma līguma pamata līdz maksājumu pilnīgai nokārtošanai nedrīkstējis 
ieķīlāt nekustamo īpašumu, kas bijis jāņem vērā arī bankai kā ķīlas ņēmējam. Šī 
iemesla dēļ ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2003. gada 
2. septembra spriedumu atzīta par spēkā neesošu 2001. gada 31. augustā noslēgtajā 
aizdevuma līgumā iekļautā vienošanās par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu bankas labā 
un dzēsts attiecīgais nostiprinājums Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļas Olaines 
Zemesgrāmatas nodalījumā. Senāta sprieduma pilnīgi pareizā tēze acīmredzot būs 
jāņem vērā, izskatot šo lietu atkārtoti apelācijas kārtībā. 
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