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ANOTĀCIJA 

 

Promocijas darba mērķis ir tiesību aktu, judikatūras un tiesību doktrīnas analīze un 

interpretācija to kopsakarībā, lai izvērsti atklātu kopīpašuma kā tiesību institūta raksturu 

darījumos ar nekustamo īpašumu, analizējot esošās problēmas un pretrunas un izsakot 

priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai. 

Promocijas darbu veido ievads, piecas pamatdaļas, kuras ir sadalītas vairākās 

apakšnodaļās, secinājumi un priekšlikumi un izmantotās literatūras saraksts. Darba struktūra 

izvēlēta, lai loģiski un secīgi atklātu kopīpašuma institūta problemātiku darījumos ar 

nekustamo īpašumu. 

Darba ievadā ir pamatota pētāmās tēmas aktualitāte, norādīts pētījuma mērķis un 

mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi, norādīts pētījuma priekšmets un objekts, kā arī 

raksturotas pētījumā izmantotās zinātniskās metodes. 

Darba pirmajā nodaļā autore aplūko kopīpašuma tiesisko dabu, definē kopīpašuma kā 

īpašuma apgrūtinājuma komponentes, izvērtējot to ietekmi uz darījumiem ar nekustamo 

īpašumu. 

Darba otrā nodaļa veltīta jautājumiem, kas skar īpašuma tiesības kā absolūtas tiesības 

tranformāciju darījumos ar kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu. Aplūkoti jautājumi par 

sabiedrības interešu aizsardzību, veicot darījumus ar kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu,  

vides tiesību un teritorijas plānošanas tiesību kontekstā, kā arī kopīpašnieku socializācijas 

problēmām kopīpašumā. 

Promocijas darba trešajā nodaļā autore izskata atbildības nošķiršanas problēmas par 

pārkāpumiem darījumos ar nekustamo īpašumu un darījumu unifikācijas problēmas, 

pievēršoties jautājumiem par prakses saskaņošanu ar tiesību aktu prasībām darījumos, kas 

izriet no kopīpašuma dalītas lietošanas.  

Ceturtajā nodaļā tiek analizēta kopīpašuma izbeigšana kā kopīpašnieka tiesību 

realizēšanas veids, akcentējot kopīpašuma reālās sadales tiesisko regulējumu un tā ietekmi uz 

kopīpašuma dalīšanas tiesības izlietošanu. 

Darba piektajā nodaļā autore aplūko jautājumus par civiltiesisko strīdu, kas rodas no 

kopīpašuma tiesiskajām attiecībām, juridiskajām īpatnībām, par šādu strīdu prevencijas 

iespējām, kas paaugstinātu darījumu drošību un būtu lietderīgi no procesuālās ekonomijas 

viedokļa.   

Pamatojoties uz zinātnisko avotu teorētisko analīzi un pētījumā iegūtajiem 

empīriskajiem rezultātiem, ir izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi. 
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Promocijas darbā izmantotās literatūras saraksts sastāv no 199 avotiem latviešu, angļu, 

vācu un krievu valodās, tiesību aktiem, tiesu prakses materiāliem un zemesgrāmatu foliju 

materiāliem. 
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ABSTRACT 
 

The objective of the doctoral thesis is to analyse and interpret legislation, case-law and 

legal doctrine with reference to each other in order to demonstrate the nature of co-ownership 

as an institute of law in real estate transactions, by analysing the existing problems and 

controversies and formulating suggestions for the improvement of the legal framework. 

The doctoral thesis comprises the introduction, five main chapters divided into several 

sub-chapters, conclusions and suggestions, as well as the list of literature. The thesis is 

structured in a way allowing for the logical and gradual presentation of problems of the 

institute of co-ownership concerning real estate transactions. 

The introduction explains the current relevance of the study, indicates the goal of the 

study and tasks to achieve it, defines the subject and object of the study, as well as describes 

scientific methods employed for the purposes of the study. 

In the first chapter of the thesis, the author analyses the legal nature of co-ownership, 

defining the components of co-ownership as an encumbrance on property and assessing their 

impact on real estate transactions. 

The second chapter of the thesis deals with matters concerning the transformation of 

title as an absolute right in transactions involving co-owned real estate. This chapter analyses 

the protection of public interest in carrying out transactions with co-owned real estate in the 

context of the environmental and spatial planning legislation, as well as problems associated 

with the socialisation of co-owners in their jointly owned property. 

In the third chapter of the doctoral thesis, the author discusses problems concerning 

the sharing of responsibility for violations committed in real estate transactions and the 

unification of transactions, focusing on the streamlining of practice with the statutory 

requirements in transactions arising from the shared use of joint property. 

The fourth chapter deals with the termination of co-ownership as a manner of the 

exercise of co-owner’s rights, particularly focusing on the legal framework related to the 

actual division of joint property and its impact on the exercise of the right to divide joint 

property. 

In the fifth chapter of the thesis, the author analyses legal peculiarities of civil disputes 

arising from legal relationships related to co-ownership, possibilities of preventing such 

disputes, which would enhance the safety of transactions and would be useful from the 

viewpoint of procedural savings.   

The author has made conclusions and formulated suggestions on the basis of the 

theoretical analysis of scientific sources and empirical results derived as a result of the study. 
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The list of literature used in the doctoral thesis consists of 199 sources in the Latvian, 

English, German and Russian languages, legislation, case-law and materials of the Land 

Registry. 
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Visam jābūt izklāstītam tik vienkārši,  

cik vien iespējams, taču ne vairāk.
1
 

Alberts Einšteins  

 

IEVADS 

 
Nekustamais īpašums ir viens no jebkuras ekonomiskās sistēmas pamatiem. Ikviena 

sabiedriskās un ekonomiskās dzīves joma tiek saistīta ar nekustamo īpašumu. Tāpēc darījumu 

ar nekustamo īpašumu optimāla tiesiskā organizācija ir valsts tiesiskās politikas būtisks 

elements. No pareiza un efektīva tiesiskā regulējuma modeļa izvēles lielā mērā ir atkarīga kā 

ekonomiskā izaugsme un investīciju klimats,tā arī sabiedrības labklājība kopumā. 

Īpašuma tiesības kā centrālais darījumu ar nekustamo īpašumu priekšnoteikums un 

vienlaikus realizācijas veids nenoliedzami ir viens no sareţ ģītākajiem civiltiesību institūtiem. 

Jāņem vērā, ka īpašuma tiesības mūsdienās evolucionē sabiedrībā notiekošo procesu 

ietekmē. Globalizācija, sociāli-tiesisko vērtību izmaiņas un tehnoloģiju attīstība ir ieviesušas 

jaunas tendences īpašuma tiesības vērtējumā un tiesiskajā regulējumā. Tas izgājis ārpus 

klasiskā civiltiesiskā regulējuma, kļūstot ne tikai par absolūtu vērtību, bet arī par nozīmīgu 

sabiedrības saimnieciskās dzīves sastāvdaļu un valsts un sabiedrības turpmākas attīstības 

priekšnoteikumu, labvēlīgas vides sastāvdaļu. Transformācijas skar arī kopīpašumu. Pēc 

neatkarības atjaunošanas, saistībā ar denacionalizēto īpašumu atdošanu likumīgajiem 

īpašniekiem vai to mantiniekiem, saistībā ar privātīpašuma nodibināšanos privatizācijas ceļā,  

Latvijā strauji pieauga kopīpašumu skaits. Īpašumi, uz kuriem īpašuma tiesības ir vairākiem 

subjektiem, ne tikai paplašina un sareţ ģī īpašuma tiesību subjektu iekšējo struktūru, bet 

nozīmē jaunu sociālo sistēmu formēšanos starp kopīpašniekiem. Kopīpašnieku savstarpējās 

attiecības un kopīpašnieku kā vienotas sociālas sistēmas attiecības ar trešajām personām 

sevišķu nozīmi iegūst darījumos ar nekustamo īpašumu. Darījumi ar nekustamo īpašumu 

ieņem stabilu vietu civiltiesiskajā apritē, nodrošinot daţ ādas tiesību subjektu sociālās un 

ekonomiskās vajadzības.  

Galvenais zinātniski-teorētiskais jautājums darījumu ar kopīpašumā esošo nekustamo 

īpašumu kontekstā ir problēma, ka kopīpašumā nedarbojas tiesiskie priekšstati, saskaņā ar 

kuriem tradicionāli īpašuma tiesības sakņojas tiesību subjekta individuālā izpratnē par 

individuālu varu pār “savu” lietu. Atšķirīga īpašuma tiesību izlietošana un saskaņota gribas 

izteikuma nepieciešamība, veicot darījumus ar kopīpašumā esošu lietu, iespaido visus 

darījumu veikšanas aspektus, tostarp paša kopīpašnieka subjektīvo darījuma uztveri savu 

tiesību un pienākumu realizēšanas prizmā. 

                                                 
1 Aforismu enciklopēdija / [sastādītājs Valdis Kravis]. Rīga: Aplis, 2006, 1 sēj. 234.lpp. 
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Kopīpašuma tiesiskais regulējums, radies senajā Romā, būtiski nav mainījies līdz pat 

mūsdienām. Atbilstoši modernās pasaules izvirzītajām prasībām tiesiskajiem darījumiem 

(procesuālā ekonomija, tiesiskā un faktiskā drošība, lietderīgums, individuālo un sabiedrisko 

interešu sabalansētība, strīdu prevencija), ir pārskatāms kopīpašuma tiesiskais regulējums, 

veicot darījumus ar kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu.    

Kopīpašums kā tiesiska parādība nav homogēns. Tiesību doktrīnā tiek izšķirts 

nedalītais un dalītais kopīpašums, atsevišķu vietu ieņem kopīpašums, kas veidojas 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās starp dzīvokļu īpašniekiem attiecībā uz daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas kopīgajā lietošanā esošajiem elementiem. 

Tāpēc nevar runāt par vispārēju vai universālu kopīpašuma tiesisko regulējumu. 

Pētījuma robeţ as nospraustas, ievērojot kopīpašuma sastāvu un savstarpējo attiecību veidu 

starp kopīpašniekiem. Darbā analizēts nekustamā īpašuma (zemes un būvju vai zemes) dalītā 

kopīpašuma tiesiskais regulējums caur darījumu veikšanas prizmu. Šāda veida kopīpašumu 

regulē Civillikuma 1067.–1075.pants. Izvēles pamatā ir vairāki apstākļi. Pirmkārt, dalītais 

kopīpašums, salīdzinot ar nedalīto, ir “problemātiskāks” darījumos gan savstarpēji starp 

kopīpašniekiem, gan attiecībās ar trešajām personām. Tas saistīts ar apstākli, ka pārsvarā 

dalītajā kopīpašumā kopīpašnieki nav saistīti ar personiskajām attiecībām, atšķirībā no 

nedalītā kopīpašuma, kur kopīpašniekus saista personiskas attiecības, dalītais kopīpašums 

veidojas starp savstarpēji nepazīstamām personām, starp kurām panākt saskaņotu gribas 

izteikumu ir daudz grūtāk. Otrkārt, dalītais kopīpašums ir “aktīvāks”, tas piedalās 

saimnieciskajā apritē kā daţ āda veida mantisku darījumu objekts, tādā veidā būtiski 

ietekmējot tiesību subjektu materiālās intereses. Treškārt, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 

esošais kopīpašums nav patstāvīgs darījumu objekts. Tas tiesiski ir nedalāmi saistīts ar 

dzīvokļa īpašumu, un šim institūtam ir speciāls regulējums –– Dzīvokļa īpašuma likums. 

Ceturtkārt, ir mainījušās sociāli tiesiskās attiecības, savu pozīciju ir nostiprinājuši jauni 

uzskati tiesību doktrīnā, jaunas atziņas devusi judikatūra, kamēr dalītā kopīpašuma tiesiskais 

regulējums palicis pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu līmenī, saglabājoties visām tiesību akta 

valodas īpatnībām. Civillikums apskatāmajā daļā nav grozīts kopš tā pieņemšanas brīţ a, 

1937.gada. Latvija, atgrieţ oties kontinentālās Eiropas tiesību lokā un atjaunot tam atbilstošos 

tiesību principus, atjaunoja Civillikumu, kamēr kaimiņu valstis izstrādāja jaunus civillikumus, 

ieviešot modernu regulējumu.  

Ekonomiskās, tiesiskās un sociālās sfēras attīstības dinamika norāda uz 

nepieciešamību pēc kompleksām un secīgām, balstītām uz laika garam atbilstošām tiesību 

normām, reformām tiesību regulējumā, kas saistīts ar darījumiem ar kopīpašumā esošu 

nekustamo īpašumu. 
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Par darba vadmotīvu izvēlētā izcilā zinātnieka Alberta Einšteina atziņa, aicinājums 

visu darīt, izklāstīt iespējami vienkārši, bet ne vienkāršoti, pilnā mērā attiecināma arī uz 

kopīpašuma tiesiskā regulējuma nepieciešamajām izmaiņām. Daudz ko spēkā esošajos tiesību 

aktos, nesamazinot darījumu tiesisko drošību un negatīvi neietekmējot tiesību subjektu tiesību 

un pienākumu apmēru, un, radikāli nemainot tiesību sistēmas pamatus, bet sistematizējot 

tiesību aktus, izsakot tiesisko regulējumu skaidrāk un viennozīmīgāk, ir iespējams padarīt 

precīzāku un konkrētāku, kas ļautu izslēgt pretrunīgas interpretācijas un sekmētu tiesiskumu, 

procesuāli ekonomiskāku, tādējādi taupot gan privātpersonu, gan valsts resursus, kā arī 

padarīt kopīpašuma institūtu iekšēji mazāk pretrunīgu, kas kalpotu kā civiltiesisko strīdu 

prevencijas līdzeklis, tā samazinot tiesvedību skaitu. 

Tēmas aktualitātes pamatā ir šādi aspekti: 

1) nekustamā īpašuma (tostarp, kopīpašumā esoša) nozīme indivīda un sabiedrības 

dzīvē, ievērojot nekustamā īpašuma daudzfunkcionālo raksturu. Atkarībā no faktiskajiem 

apstākļiem, nekustamais īpašums ir raţ ošanas līdzeklis, kas nodrošina dzīvei nepieciešamo 

materiālo resursu radīšanu, ir sabiedrības ilgstpējīgas attīstības pamats, ir dabas resurss, kas 

nodrošina dzīvām būtnēm vajadzīgo vidi, ir pamattiesības – tiesības uz īpašumu – izpausmes 

forma. Darījumi ar nekustamo īpašumu ir sabiedrības dzīves neatņemama sastāvdaļa, sociāli-

tiesisko un ekonomisko procesu spogulis, kas nodrošina indivīda ekonomiskās un juridiskās 

pašnoteikšanās tiesības. Darījumu dinamika Latvijā ir nemainīgi augsta. To apliecina 

zemesgrāmatu dati: 2012.gadā zemesgrāmatās reģistrēti 182505 darījumi2, 2013.gadā – 

197650 darījumi3, līdz 2014.gada 21.novembrim – 177486 darījumi4. 

2) Izpratnes par īpašuma tiesiskajām attiecībām transformācija. Mūsdienu pasaulē 

īpašums un tiesības uz īpašumu vairs netiek uzskatītas par indivīda absolūtu brīvību. 

Sabiedrība, noteiktas teritorijas iedzīvotāju kopums, vēlas, lai nekustamā īpašuma īpašnieks, 

darījumos, izlietojot savas īpašuma tiesības, ievērotu viņu tiesības un rēķinātos ar interesēm, 

ciktāl darījums uz tām attiecas. Tas uzskatāms par vienu no demokrātijas izpausmes veidiem, 

kas nodrošina sociālo līdzsvaru. Vienlaikus jāuzsver, ka sociālajam līdzsvaram, lai 

ierobeţ ojumi būtu efektīvi, vienlīdz svarīgi ir konstatēt un tiesiski nostiprināt ierobeţ ojumu 

samērīguma robeţ as, ierobeţ ojumu izpausmes veidus un kontroles mehānismus.  

3) Modernās pasaules izvirzītās prasības darījumiem. Globalizācija, pārvietošanās 

brīvība, tehnoloģiju piedāvātie risinājumi (elektroniskie dokumenti, e-paraksts, internets) 

nosaka tiesību subjektu prasību pēc darījumu veikšanas efektivitātes, laika un finansu resursu 

                                                 
2Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas statistikas dati. [aplūkots 21.11.2014.] 
https://www.zemesgramata.lv/inc/stat/stat1.asp?lang=lv.  
3 Turpat. 
4 Turpat. 

https://www.zemesgramata.lv/inc/stat/stat1.asp?lang=lv
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minimizācijas, vienlaikus saglabājot darījumiem augstu juridisko drošību, un darījumu vides 

vispārējo tiesisko kārtību. 

4) Kopīpašuma tiesiskā regulējuma nepilnības. Kopīpašumu regulējošās tiesību 

normas Civillikumā nav modernizētas kopš likuma pieņemšanas 1937.gadā. Tās neatbilst 

faktiskajām attiecībām, ir pretrunā ar tiesību normu interpretācijas un piemērošanas novitātēm 

un nav sinhronizētas ar jaunākajiem tiesību aktiem, kuri satur kopīpašuma tiesisko regulējumu 

(piem., Zemes ierīcības likumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu u.c.). 

Pētījuma zinātnisko novitāti veido kopīpašuma problemātikas kompleksa izpēte 

darījumu ar nekustamo īpašumu aspektā.  

Pētījums skar iepriekš zinātniskajā literatūrā neaprakstītus jautājumus, tādus kā 

kopīpašuma novērtējums darījumu tiesiskuma un efektivitātes aspektā, kopīpašnieku tiesisko 

attiecību raksturojums tiesību socioloģijas rakursā, kopīpašuma kā tiesību sistēmas daļas 

aksioloģiskais izvērtējums, jaunu tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas līdzekļu 

piedāvājums. 

Promocijas darbs ir pabeigts zinātnisks pētījums. Autore izpētes procesā secīgi aplūko 

kopīpašuma elementus un to iespaidu uz darījuma norises kārtību. Pētījumam pievienoto 

vērtību piešķir autores praktiskā desmit gadu pieredze zvērināta notāra palīga amatā, 

sagatavojot darījumu dokumentu projektus, konsultējot darījuma dalībniekus. Tas ļauj 

analizēt tiesību aktu prasības ne tikai teorētiskā plāksnē, bet atvieglo tiesību normu 

piemērošanas problēmu identifikāciju.  

Izvēlētā pieeja ļauj identificēt tos priekšnoteikumus, kas nepieciešami darījumu ar 

kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu vides unifikācijai un modernizācijai. 

Promocijas darbā izdarītie secinājumi un izvirzītie priekšlikumi ir izmantojami, 

veidojot tiesiskās politikas koncepcijas lietu tiesību jomā.  

Pētījums ir nozīmīgs tiesību zinātnes attīstībai. Atsevišķiem problēmjautājumiem tiek 

piedāvāts inovatīvs risinājums. Bez tam, tas ir viens no jaunākajiem pētījumiem apskatāmajā 

nozarē un tāpēc tajā paustās atziņas var kalpot gan par pamatu turpmākiem pētījumiem par 

lietu tiesību problemātiku, gan par novitāšu izziņas avotu.  

Promocijas darba zinātniski praktiskā vērtība ir iespēja to izmantot kā palīgavotu 

juridisko specialitāšu studentiem. Pētījums ir noderīgs zvērinātiem notāriem, zvērinātiem 

advokātiem un citiem interesentiem kā izziņas avots jautājumos par darījumiem ar 

kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu. 

Pētījuma teorētisko bāzi veido Latvijas un ārzemju gan mūsdienu, gan civiltiesību 

zinātnieku-klasiķu darbi. No Latvijas redzamākajiem zinātniekiem, kuri devuši savu 

ieguldījumu izpratnes veidošanā par kopīpašumu kopumā un atsevišķiem tā 
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problēmjautājumiem, kā arī kopīpašuma tiesiskā sastāva zinātniskā atklāšanā īpaši minami: 

profesors Vasilijs Sinaiskis, profesors Konstantīns Čakste, profesors Jānis Rozenfelds, 

profesors Osvalds Joksts, asociētais profesors Kaspars Balodis. Eiropas zinātnieku veikumu 

darbā prezentē Šveices tiesību zinātnieks Jorgs Šmids (Jörg Schmid), Vācijas zinātnieks Ţans 

Vilhelms (Jan Wilhelm), Anglijas tiesību zinātnieks Hags Kollins (Hugh Collins) un 

Amsterdamas universitātes Privāto tiesību institūta profesors Martins Hesellinks (Martijn W. 

Hesselink). Vēsturiskās situācijas dēļ Latvijas tiesības attīstījās Krievijas zinātniskās domas 

iespaidā, tāpēc pētījumā izmantoti arī Krievijas deviņpadsmitā gadsimta beigu un divdesmitā 

gadsimta sākuma šādu tiesību zinātnieku: V.Vitrjanska (В.В. Витрянский), M.Braginska 

(М.И. Брагинский), D.Genkina (Д.М. Генкин), O.Joffes (О.С. Иоффе), G.Šeršeneviča (Г.Ф. 

Шершеневич), I.Pokrovska (И.А. Покровский) darbi. Jāatzīmē, ka arī mūsdienu Krievijas 

zinātnieki veic nopietnus pētījumus, kuru rezultāti ir izmantojami zinātniskajā polemikā un 

argumentācijā, ievērojot Latvijā valdošo tiesību principu nospraustās robeţ as. Piemēram, 

apsprieţ amas atziņas ir izvirzījis tiesību zinātņu doktors K.Sklovskis (К. И. Скловский). 

Pētījuma empīrisko materiālu veido tiesību akti, tiesas spriedumi, tostarp Latvijas 

Republikas Satversmes tiesas spriedumi, konkrētu darījumu dokumenti un zemesgrāmatu 

folijās esošās informācijas dati par nekustamo īpašumu un saistītie ar darījumiem dokumenti. 

Promocijas darba mērķis – tiesību aktu, judikatūras un tiesību doktrīnas analīze un 

interpretācija to kopsakarībā, lai izvērsti atklātu kopīpašuma institūtu darījumos ar nekustamo 

īpašumu, analizējot esošās problēmas un pretrunas un izsakot priekšlikumus tiesiskā 

regulējuma pilnveidošanai. 

Promocijas darba uzdevumi:  

1) noskaidrot un interpretēt tiesības normas, kas regulē darījumus ar kopīpašumā esošu 

nekustamo īpašumu; 

2) novērtēt Civillikumā izmantoto kopīpašuma institūtu raksturojošo jēdzienu atbilstību 

mūsdienu prasībām; 

3) noskaidrot pašreizējās prakses atbilstību tiesību normu prasībām, balstoties uz tiesību 

zinātnieku viedokļu apkopojumu, tiesu prakses analīzi un zemesgrāmatu nodalījumu 

datiem un iepazīstoties ar konkrētiem līgumiem;  

4) apkopot citu valstu pieredzi darījumu tiesiskuma un efektivitātes nodrošināšanā, 

izvērtējot tās iespējamo un vēlamo pārņemšanu Latvijas tiesībās; 

5) atklāt kopīpašuma vietu tiesību sistēmā, izvērtējot tā lomu tiesību aksioloģijas 

kontekstā; 

6) analizēt kopīpašnieku tiesību realizācijas procesa ietekmi uz darījumu norisi; 



 
 

12 

7) identificēt konflikta rašanās iemeslus kopīpašnieku savstarpējās attiecībās, tos 

klasificēt; 

8) veikt kopīpašnieku strīdu materiāltiesisko pamatu juridisko novērtējumu; 

9)  izvērtēt mediācijas izmantošanas iespējamību, risinot kopīpašnieku strīdus; 

10) sniegt priekšlikumus darījumu tiesiskuma nostiprināšanai un efektivizācijai, 

pilnveidojot tiesisko regulējumu un unificējot praksi. 

Promocijas darba izpētes objekts ir kopīpašums kā patstāvīgs tiesību institūts, veicot 

darījumus ar nekustamo īpašumu. 

Promocijas darba priekšmets ir tiesiskā regulējuma ietekme uz tiesisko attiecību 

struktūru un dinamiku kopīpašnieku vidū un attiecībās ar trešajām personām, veicot darījumus 

ar kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu. 

Promocijas darba pētnieciskie jautājumi:  

1) kādu ietekmi uz darījumiem atstāj kopīpašumu raksturojošie elementi (domājamā daļa, 

rīcības aprobeţ ojumi)?  

2) cik lielā mērā kopīpašums ietekmē tiesiska darījuma veikšanas kārtību un darījumam 

nepieciešamos dokumentus? 

3) vai kopīpašumu var uzskatīt tikai par tiesiskas dabas apgrūtinājumu? 

4) kā darījumi ar kopīpašumu ietekmē sabiedrības intereses un tiesības vides tiesību jomā 

un vai tiesību aktu piedāvātais risinājums sabiedrības interešu aizsardzībai ir samērīgs?  

5) kādas ir strīdu starp kopīpašniekiem prevencijas iespējas? 

6) vai kopīpašuma tiesiskajās attiecībās iespējama mediācijas pielietošana? 

Promocijas darba izstrādes gaitā izmantotas vispārzinātniskās un speciālās 

juridiskās pētniecības metodes: analīzes un sintēzes metode, zinātniskās indukcijas 

metode, dedukcijas metode, vēsturiskā metode, salīdzinošā pētniecības metode, teorētiskās 

modelēšanas metode. Tiesību normas analizētas, izmantojot gramatiskās, vēsturiskās, 

sistēmiskās un teleoloģiskās tiesību normu interpretācijas metodes. 

 Vēsturiskā metode ir izmantota, vērtējot kopīpašuma kā tiesību institūta izcelšanos un 

vēsturisko attīstību. Kopīpašuma vēsturiskās attīstības zināšanas ļauj izprast konkrētu tiesību 

normu rašanās nepieciešamību un prognozēt kopīpašuma attīstību. 

 Salīdzinošā metode izmantota analizējot daţ ādu autoru viedokļus par kopīpašumu 

veidojošiem elementiem un to vietu tiesību sistēmā – domājamās daļas būtību un nozīmi, 

kopīpašuma dalītu lietošanu, pirmpirkuma tiesībām. Salīdzinošā metode izmantota arī 

analizējot daţ ādu valstu tiesību aktus, kas regulē kopīpašumu. 

 Analīzes un sintēzes metodes izmantotas kopīpašuma atšķirību no unitāra īpašuma, 

kas secīgi saistās ar darījumu atšķirīgu veikšanas kārtību, iztirzājumā, pretnostatot atšķirīgos 
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viedokļus un tiesību aktu saturu, tiesu praksi. Šo metoţ u pielietošana dod iespēju sintezēt 

kopsakarības, kas saista darījumus (dokumentus) ar kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu. 

Balstoties uz analīzes un sintēzes metodi, izstrādāti arī secinājumi un priekšlikumi. 

  Empīrisko materiālu apstrādē izmantota indukcijas un dedukcijas metode. Indukcijas 

metode ļauj no atsevišķiem tiesu spriedumos un zemesgrāmatu foliju ierakstos konstatētiem 

argumentiem un faktiem izdarīt apkopojošus un sistēmiskus secinājums par vispārīgiem 

prakses un teorijas jautājumiem. Tiesiskā regulējuma un tā ietvaros veikto darījumu kā 

atsevišķa gadījuma izpēte ar dedukcijas metodi ļauj tiem piešķirt loģisku izvērtējumu, saprast 

tos, balstoties uz spēkā esošām tiesību normām.  

 Lai ilustrētu tiesību normas un pierādītu iespējamos rīcības modeļus atbilstoši tiesību 

aktu prasībām, ir izmantota teorētiskās modelēšanas metode. 

 Promocijas darba rezultātu aprobācija. Pētījuma rezultāti, prezentējot atsevišķus 

promocijas darba jautājumus, ir aprobēti starptautiskās zinātniskajās konferencēs gan Latvijā, 

gan ārvalstīs. Ar mutiskām prezentācijām autore ir uzstājusies 17 starptautiskās zinātniskās 

konferencēs, divās starptautiskās zinātniskās konferencēs autore ir piedalījusies ar stenda 

referātu un četrās Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs autore ir piedalījusies ar mutisku 

prezentāciju. 

Autore par pētījuma tēmu ir publicējusi vairākas zinātniskās publikācijas starptautiski 

recenzējamos zinātnisko rakstu krājumos. Daļa publicēto rakstu ir iekļauti starptautiski 

citējamo zinātnisko rakstu datu bāzēs: SCOPUS, EBSCO Host, Directory of Open Access 

Journals (DOAJ), GESIS SocioGuide, Web of Science. Būtiskākās zinātniskās publikācijas 

par promocijas darba tēmu: 

 “Kriminālās un civiltiesiskās atbildības nošķiršanas problēmas darījumos ar 

nekustamajiem īpašumiem” (līdzautors prof.O.Joksts). Baltijas Starptautiskās 

akadēmijas zinātniski teorētiskais ţ urnāls “Administratīvā un kriminālā justīcija”, 

2012.gada izdevums Nr.1 (58). ISSN 1407–2971. 

 “Transformation of Property Right as a Fundamental Right into Joint 

Property”.  Mediterranean Journal of Social Sciences, Special Issue Vol. 4, Nr.11, 

October 2013, MCSER Publishing, Rome-Italy. ISSN 2039–9340 (print), ISSN 2039–

2117 (online). Iekļauts SCOPUS un Directory of Open Access Journals (DOAJ) datu 

bāzēs. 

 “Problems of authentication of the declaration of intention of co-owners”. 

Academic Journal of Interdisciplinary Studies. Vol 3, No 3 (2014) Special Issue - June 

2014, ISSN 2281–3993 (print) ISSN 2281–4612 (online). Publicēts: 
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http://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/3408. Iekļauts Directory of 

Open Access Journals (DOAJ) datu bāzē. 

 “Kopīpašumā esoša nekustamā īpašuma reālā sadale reģionālās attīstības 

kontekstā”. 7.Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai 

attīstībai 2012: finanšu kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju” materiāli 

(2012.gada 8.–11.novembris). II daļa „Valsts un tiesību aktuālās problēmas”. 

Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013. ISSN 

2255–8853; ISBN 978–9984–14–638–6. Iekļauts GESIS SocioGuide datu bāzē. 

 “Kopīpašuma tiesību attīstība Kontinentālās Eiropas tiesību loka valstīs”.  

Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums// 

Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University. 

Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2014. ISBN 

978–9984–14–665–2. Publicēts: 

http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_k

raj.pdf. Iekļauts EBSCO Host datu bāzē. 

 “Понятие правовой природы института реального раздела долевой 

собственности”. Институт стратегических исследований, Москва, Российская 

Федерация, V Международная научно-практическая дистанционная 

конференция “Проблемы и перспективы социально-экономического 

реформирования современного государства и общества”. Москва: Изд-во 

Спецкнига,  2011. ISBN  978–5–91891–099–3. 

 “Indivīdu tiesiskās socializācijas problēmas kopīpašnieku tiesiskajās attiecībās”.  

Daugavpils Universitātes 54.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli// 

Proceedings of the 54th International Scientific Conference of Daugavpils University. 

Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013. ISBN 

978–9984–14–613–3. Publicēts: 

http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/54konf_proceedings.pdf 

 “Pirmpirkuma tiesības vieta mūsdienu tiesību sistēmā”. Sociālo Tehnoloģiju 

augstskolas 5.starptautiski zinātniski praktiskās konferences “Moderno tiesību 

attīstības teorētiskās un praktiskās problēmas” rakstu krājums. Rīga: Sociālo 

tehnoloģiju augstskola, 2012. ISBN  978–9984–748–39–9. 

 “Understanding of Joint Ownership Rights in the Context of Environmental Law 

Genesis”. Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Scientific Conference. 

Rīga, November 22–23, 2012, Volume 10 – 2014. Pieejams: 

http://www.shsconferences.org/index.php?option=com_toc&url=/articles/shsconf/abs/

http://www.mcser.org/journal/index.php/ajis/article/view/3408
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/DU_55_starpt_zinatn_konf_rakstu_kraj.pdf
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/54konf_proceedings.pdf
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/54konf_proceedings.pdf
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/54konf_proceedings.pdf
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/54konf_proceedings.pdf
http://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/54konf_proceedings.pdf
http://www.shs-conferences.org/index.php?option=com_toc&url=/articles/shsconf/abs/2014/07/contents/contents.html
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2014/07/contents/contents.html Raksts iekļauts Directory of Open Access Journals 

(DOAJ), Web of Science datu bāzēs. 

 “Kopīpašuma kā apgrūtinājuma raksturojošo elementu kvintesence”. Baltijas 

Starptautiskās akadēmijas, Rēzeknes augstskolas, Latvijas Mākslas akadēmijas 

Latgales filiāles 2.starptautiskās jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskās 

konferences “Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” 

rakstu krājums. – Rēzekne: 2012.  ISBN 978–9984–47–064–1. 

 “Mediācija kā nekustamā īpašuma kopīpašnieku strīdu pirmstiesas risināšanas 

instruments”. Baltijas Psiholoģijas un menedţ menta augstskolas III starptautiskā 

zinātniski praktiskā konference  “Psiholoģijas, biznesa un sociālā darba perspektīvas 

un iespējas mūsdienīgā Eiropā” (2012.gada 24.-25.maijā) 8.sējums II daļa. Rīga: 2012, 

ISSN–1691–6913. 

 “Tiesību satura sadalījums domājamās daļās kopīpašumā un tā ietekme uz 

kopīpašnieka tiesību apjomu”. Baltijas Starptautiskā akadēmija, Rīgas Stradiņa 

universitāte, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Informācijas 

Sistēmu Menedţ menta augstskola “Transformācijas process tiesībās, reģionālajā 

ekonomikā un ekonomiskajā politikā” 2012.gada 7.decembra Starptautiskās zinātniski 

praktiskās konferences rakstu krājums. Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2013. 

ISBN–978–9984–47–076–4. 

 “Kopīpašuma izbeigšanas procesuālie aspekti”. Baltijas Starptautiskās akadēmijas, 

Rēzeknes augstskolas, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles III starptautiskās 

jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskās konferences “Izaicinājumu un iespēju 

laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas” rakstu krājums. – Rēzekne, 2013. ISBN 

978–9984–47–077–1. 

 “Civiltiesisko strīdu materiāltiesiskie aspekti nekustamā īpašuma kopīpašnieku 

savstarpējās tiesiskajās attiecībās” 2013.gada 10.decembra II Starptautiskās 

zinātniski praktiskās konferences “Transformācijas process tiesībās, reģionālajā 

ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski-politisko un tiesisko attiecību 

aktuālās problēmas” rakstu krājums. Rīga: Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2014. 

ISBN–978–9984–47–096–2. 

http://www.shs-conferences.org/index.php?option=com_toc&url=/articles/shsconf/abs/2014/07/contents/contents.html
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1.KOPĪPAŠUMA IZPRATNES IETEKME UZ TIESĪBU NORMU 

PIEMĒROŠANAS FAKTISKAJIEM APSTĀKĻIEM TIESISKĀ UN 

DEMOKRĀTISKĀ VALSTĪ 

1.1. Kopīpašuma kā apgrūtinājuma raksturojošo elementu kvintesence 

 

Lai atklātu kopīpašuma kā tiesību institūta dabu, izprastu, kāpēc kopīpašums atzīstams 

par apgrūtinājumu, sākotnēji nepieciešams izprast citu tiesību kategoriju – īpašuma tiesību. 

Kādas pazīmes to raksturo? Sociālā izpratne par īpašumu svārstās no kultūras uz kultūru, no 

laikmeta uz laikmetu.5 Mūsdienu modernās pasaules uzskati atšķiras no iepriekšējos 

laikmetos pārstāvētajiem uzskatiem un dogmām. 

Atzīta ir īpašuma tiesības kā absolūtas tiesības definīcija. Līdz ar to jēdziens kļūst tik 

ietilpīgs, ka nepakļaujas detalizētam definējumam. Civillikuma 927.pants nosaka, ka 

“īpašums ir pilnīgas varas tiesība pār lietu, t.i., tiesība valdīt un lietot to, iegūt no tās visus 

iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no katras trešās 

personas ar īpašuma prasību”6.  

Tiesību zinātnieku viedokļi par īpašuma tiesības saturu būtībā neatšķiras. Akcents tiek 

likts uz izpratni, ka īpašuma tiesība ir visplašākā no visām lietu tiesībām, kas piešķir tikai un 

vienīgi īpašniekam tiesības noteikt viņa īpašumā esošās lietas uzturēšanas un izmantošanas 

kārtību, tādējādi realizējot saimniecisko kundzību.7 Latvijas Universitātes asociētais profesors 

Kaspars Balodis papildus uzsver, ka “īpašuma tiesības ir ne tikai lietu tiesības, bet arī viena 

no personas nozīmīgākajām pamattiesībām, ko garantē gan starptautiskie cilvēktiesību akti, 

gan valstu konstitūcijas (pamatlikumi, satversmes).8 Izriet secinājums, ka īpašuma tiesības 

absolūtisms jāizprot kā konkrētas personas (tiesību subjekta) piesaiste kādam konkrētam 

materiālam priekšmetam (lietai) ar tiesībām izmantot to pēc saviem ieskatiem savā labā bez 

citu personu iejaukšanās vai piedalīšanās, kas ļauj izšķirt šādas pazīmes: 

1) tiesību subjekta vara pār lietu, nosakot juridiski iespējamos īpašnieka rīcības 

variantus valdot, izmantojot (lietojot) vai rīkojoties ar lietu; 

2) īpašuma tiesībā iekļautā vara pār lietu ir tiesību subjektam eksluzīvi piederoša; 

                                                 
5 Diamond, M. Shared Equity Housing: Cultural Understanding and the Meaning of Ownership. In: Malloy, 
R.P., Diamond, M. eds. The Public Nature of Private Property. Farnham, Surrey, England ;Burlington, VT: 
Ashgate, 2011. pp. 40. 
6 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937., 927.pants.  
7 Суханов, Е.А. Общие положения о праве собственности и других вещных правах. Хозяйство 
и право, 1995, №.6.c.29. 
8 Balodis, K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 34.lpp. 
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3) īpašuma tiesībā iekļautā vara pār lietu tiek realizēta neatkarīgi no trešajām 

personām; 

4) īpašuma tiesībā iekļautā vara pār lietu ir pastāvīga, tiesību subjektam piemītoša līdz 

mūţ a galam, tā ir mantojama. 

Īpašuma tiesības nav tikai jurisprudences termins, nav tikai teorētisks institūts, savu 

nozīmību tās iegūst tiesību subjektiem izlietojot tām piederošās īpašuma tiesības uz lietām, 

veicot ar tām darījumus. 

Darījumu tiesisko vidi mūsdienās raksturo darījumu intensitātes pieaugums, tiesību 

attīstība, Latvijas tiesību sistēmai inovatīva tiesiskā regulējuma ieviešana publisko tiesību 

sfērā, apstākļos, kad kopīpašumu regulējošās tiesību normas principā ir palikušas pagājušā 

gadsimta trīsdesmito gadu redakcijā.  

Īpašuma tiesības saturs un izlietošanas konstrukcija būtiski atšķiras, realizējot varu pār 

kopīpašumā esošu lietu. Kopīpašuma juridisko dabu raksturo īpašuma tiesības izlietojamības 

ierobeţ ojumi, t.i., tiesību subjekts nav absolūti brīvs savā rīcībā ar piederošo viņam īpašuma 

tiesību, bet ir saistīts ar citiem īpašuma tiesības subjektiem (kopīpašniekiem).   

Kāda ir šo aprobeţ ojumu būtība un tiesiskās sekas? Kas piedod kopīpašuma tiesībai 

īpašo statusu? Atbildes uz šiem jautājumiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu mūsdienu 

tiesiskās vides un ekonomiskās kapacitātes prasībām atbilstošu darījumu ar kopīpašumu 

kvalitāti un tiesību subjektu tiesību un interešu pilnīgu ievērošanu. 

Izprast aprobeţ ojumus saturošo elementu izpausmes veidus palīdzēs kopīpašuma 

izcelšanās vēsturiskie aspekti. Neraugoties uz senās Romas juristu principiālo pieeju īpašuma 

tiesības izpratnē, saskaņā ar kuru par lietas īpašnieku prioritāri tiek atzīta viena persona, bet 

vairāku personu īpašuma tiesības uzskatītas par pretdabiskām, tieši senā Roma jāuzskata par 

kopīpašuma tiesības šūpuli. Biedrību veidošana un mantošana likumsakarīgi noveda pie 

vairāku personu īpašuma tiesību uz vienu lietu konstrukcijas. Kā norādīts literatūrā, par 

konstrukcijas pamatlicēju uzskatāms Romas republikas laika jurists Kvints Mucijs Svecola.9 

Kopīpašuma skaidrojums, kuru devuši senās Romas juristi, nav būtiski mainījies līdz pat 

mūsdienām: “kopīpašums (lat.val.– condominium) ir tādos gadījumos, kad īpašuma tiesība uz 

vienu un to pašu nedalītu lietu pieder vairākām personām nevis noteiktās ķermeniskās, bet 

tikai domājamās daļās (lat.val.– partes pro indiviso intellectu habet) tā, ka sadalīts vienīgi 

tiesību saturs, t.i., katram kopīpašniekam ir sava domājamā daļa no nesadalītas lietas”.10 

Kopīpašumu raksturo viens tiesību objekts (lieta) un neierobeţ ots skaits (bet ne mazāk kā 

                                                 
9 Зайков, А.В. Римское частное право в систематическом изложении: учебник. Москва: Ун-т Дмитрия 
Пожарского, 2012. 480 с. 
10 Kalniņš, V. Romiešu civiltiesību pamati. 2.izd. (faksimilizdevums). Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 106.lpp. 
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divi) tiesību subjekti, kuriem visiem kopā pieder īpašuma tiesība uz objektu. Līdzīgs viedoklis 

izteikts arī juridiskajā literatūrā, proti, kopīpašums formē (izveido) lietas vienlaicīgu piederību 

vairākām personām – īpašuma tiesības subjektiem (kopīpašniekiem).11  

Arī Latvijas tiesību zinātnieku viedoklis par kopīpašuma definīciju un būtiskākajām 

pazīmēm neatšķiras. Civillikuma izstrādes laikā, pagājušā gadsimta divdesmitajos–

trīsdesmitajos gados, vadošie tā laika tiesību zinātnieki kopīpašuma tiesību skaidroja šādi – 

“kopīpašumā sadalīts ir tikai tiesību saturs. Ja lieta pieder vairākām personām tādā kārtā, ka 

katrai no tām pieder noteikta ķermeniska daļa, tad tas nav kopīpašums, šajā gadījumā katra 

daļa atzīstama par patstāvīgu veselu un tāpēc ir katra atsevišķa dalībnieka patstāvīgs īpašuma 

tiesības priekšmets.”12 

Aplūkoto viedokļu analīze ļauj formulēt atziņu, ka kopīpašumā lieta kā nedalīts 

veselums pieder visiem kopīpašniekiem kopumā kā vienam tiesību subjektam, vienlaikus 

katra kopīpašnieka īpašuma tiesības priekšmets ir lietas ideālā daļa. Kopīpašums nav šķērslis 

darījumu veikšanai un kopīpašnieki, tieši tāpat kā unitāra īpašuma gadījumā, vēlas gūt 

maksimālo labumu no savām īpašuma tiesībām. Tāpēc, vērtējot kopīpašumu darījumu un 

saimnieciskā nozīmīguma prizmā, autore pievienojas Krievijas tiesību zinātnieka Suhanova 

viedoklim, ka kopīpašums ir īpašs juridisks veids, kā vienlaicīgi nostiprināt materiālo labumu 

piederību ne vienai, bet vairākām patstāvīgām personām.13   

Kopīpašumu raksturo īpašuma tiesības subjektu (kopīpašnieku) daudzskaitlība. Tas ir 

pamats speciālam tiesiskajam regulējumam tiem jautājumiem, kas attiecas uz kopīpašumu 

kopumā un darījumu veikšanu ar kopīpašumu. Nepieciešamības argumentācijai autore izvirza 

šādus apsvērumus: 

1) lai saskaņotu kopīpašnieku gribu,  

2) lai nodrošinātu kopīpašnieku un trešo personu tiesību un likumīgo interešu 

ievērošanu,  

3) lai organizētu pienācīgu kopīgās lietas uzturēšanu un apsaimniekošanu. 

Sevišķu nozīmi šiem jautājumiem jāpiešķir gadījumos, kad kopīpašumā atrodas 

nekustamais īpašums. Jo attiecībā uz to ir paaugustināta sociālā interese un darījumiem ar 

nekustamo īpašumu likumdevējs ir izvirzījis papildus prasības.  

                                                 
11 Суханов, Е.А. (ред.) Гражданское право. 2-е изд. Т. 1. Москва: Издательство БЕК, 1998. c. 578. 
12 Konradi, F., Walter, A. (sast.) Civīllikumi ar paskaidrojumiem. Otrā grāmata. Lietu tiesības. Rīga: 
Grāmatrūpnieks, 1935. 40.lpp. 
13 Суханов, Е.А. Общие положения о праве собственности и других вещных правах. 
Хозяйство и право, 1995, №.6.c. 165. 
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Autore nodala kopīpašuma tiesības objektīvo un subjektīvo pusi. Kopīpašuma tiesības 

objektīvā puse ir to tiesību normu kopums, kas definē, reglamentē un aizsargā lietas piederību 

divām vai vairākām personām. 

Kopīpašuma tiesība subjektīvā nozīmē (subjektīvā puse) ir divu vai vairāku personu 

(kopīpašnieku) tiesība pēc saviem ieskatiem, iepriekš panākot vienotu gribas izpaudumu, 

valdīt pār kopīgo lietu, lietot to un rīkoties ar to. 

Atsevišķi tiesību teorētiķi gan norāda, ka kopīpašumā ir izšķirama tikai tā objektīvā 

puse.14 Autore nevar piekrist šādai interpretācijai. Subjektīvās puses noliegšana neatbilst 

kopīpašuma tiesības izlietošanas faktiskajiem apstākļiem, jo tieši subjektīvās puses elementi ir 

tiesisku darījumu par īpašuma tiesību pāreju (mantošana, dāvinājums, pirkums–pārdevums) 

pamatā. Tie norāda uz nosacījumiem, kādi jāievēro un uz nepieciešamajiem papildus 

dokumentiem, lai kopīpašnieks, veicot tiesisku darījumu, varētu izlietot viņam piederošo 

tiesību. 

Lai kopīpašuma institūta analīze būtu pilnīga, uzmanība jāpievērš arī pašas 

kopīpašuma tiesības vietai civiltiesisko attiecību sistēmā. 

Daļa autoru, kas pētījuši kopīpašuma tiesiskās attiecības, nonāk pie slēdziena, ka 

kopīpašuma tiesībai iedalāma patstāvīga vieta civiltiesisko attiecību sistēmā. Vienlaikus ir 

sastopams pilnīgi pretējs viedoklis, saskaņā ar kuru kopīpašuma tiesība nav lietu tiesības īpašs 

paveids, bet gan īpašuma tiesības apgrūtinājums, kas izpauţ as kā īpašuma tiesības piederība 

vairākām personām. Vērtējot abu viedokļu pamatotību, kopsakarībā ar faktisko tiesības 

izpausmi, jāpiekrīt, ka kopīpašuma tiesība nav īpašs īpašuma tiesības veids. To, cita starpā, 

pierāda arī tiesisko situāciju juridiskā modelēšana: īpašuma tiesības objektīvā puse, t.i., 

tiesības un pienākumi ir analoģiski gan kopīpašuma tiesiskajās attiecībās, gan gadījumos, kad 

īpašums pieder vienai personai. Atšķirīga ir tikai īpašuma tiesības subjektīvā puse, t.i., cik 

lielā mērā tiesība uz konkrēto lietu pieder tiesību subjektam un kā tiesību subjekts var 

izmantot šo tiesību. 

Runājot par kopīpašuma dabu, profesors, Dr.hab.iur.Osvalds Joksts uzsver, ka 

“kopīpašuma problemātika ir patiešām sareţ ģīta lieta”15 un norāda uz priekšlikumiem par 

“atsevišķa kopīpašumu regulējoša likuma izstrādāšanas nepieciešamību.16 

 

                                                 
14 Piemēram  - Мисник, H. H. Правовая природа обшей собственности. Правоведение. 1993, 1.c. 
28. 
15 Joksts, O. Zemes reforma Latvijā un tās tiesiskais nodrošinājums (1990.-2005.g.). Rīga: Multineo. 2006. 
143.lpp. 
16 Turpat, 143.lpp. 
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Latvijas tiesību sistēmā kopīpašums netiek uzskatīts par atsevišķu īpašuma veidu. 

Kopīpašumu reglamentējošās tiesību normas atrodas Civillikuma Lietu tiesību daļā, izkārtotas 

atsevišķā apakšnodaļā, kurai dots nosaukums “Īpašuma aprobeţ ojumi”.17  

Likumdevējs kopīpašumu definējis kā aprobeţ ojumu. Latviešu valodā termins 

filoloģiski jāizprot kā kaut kā apgrūtinājums, kas ir kādas darbības rezultāts, un kas izpauţ as 

kā kavēklis, šķērslis, slogs.18 Filoloģisko skaidrojumu papildina un piešķir tam juridisko 

pamatu tiesību zinātnieka, profesora Osvalda Joksta norādītais, ka apgrūtināt nozīmē padarīt 

neērtu kādu darbību.19 Tas ir ļoti precīzs skaidrojums, kas ļauj secināt, ka apgrūtinājums ir 

tiesiska darījuma rezultātā izveidota kopīpašuma dabiskās sekas un pierāda apgalvojumu, ka 

kopīpašums nav patstāvīgs īpašuma tiesības veids. Definējams, ka kopīpašums ir 

apgrūtināta īpašuma tiesība, kuras izlietošana kopīpašniekam ir neērta un kurā 

kopīpašniekam ir jārēķinās ar slogu, veicot tiesiskus darījumus.  

Tiesību akti nedod aprobeţ ojuma kā tiesiskas parādības skaidrojumu. Aprobeţ ojums 

var tikt interpretēts gan kā tiesību objekta (ķermeniskas lietas) apgrūtinājums, gan kā īpašuma 

tiesības (bezķermeniskas lietas) apgrūtinājums. Tiesību zinātnē atzīts, ka Latvijas tiesību 

izpratnē kopīpašums ir īpašuma tiesības apgrūtinājums. Autore pievienojas šādam viedoklim, 

kuru precīzi ir formulējis profesors Vasilijs Sinaiskis: “Civillikumā kopīpašums nav 

konstruēts kā īpašuma, bet gan kā īpašnieka, resp. kopīpašnieka varas aprobeţ ojums”.20 Šāda 

secinājuma pamatā ir disertācijā aplūkotie jautājumi un pētījumā iegūtie rezultāti. 

Kopīpašuma tiesiskā sastāva elementu izpēte ļaus noskaidrot likumā izmantoto 

jēdzienu saturu un apzināt aprobeţ ojumu izpausmes veidus darījumos ar kopīpašumā esošu 

nekustamo īpašumu.  

Civillikums nosaka kopīpašuma aprobeţ ojumu tiesisko izpausmi. Likumdevējs ar 

tiesību normām noregulē tikai kopīpašniekiem, ievērojot viņu īpašo tiesisko stāvokli, 

piemītošās tiesības un pienākumus, prasības savstarpējām attiecībām, kārtību attiecību 

veidošanā ar trešajām personām un rīcību attiecībā uz kopīpašuma priekšmetu. Tiesību normu 

saturs atklāj, ka: 

1) rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu ir iespējams tikai ar visu kopīpašnieku 

piekrišanu, saskaņā ar Civillikuma 1068.panta pirmo un otro daļu – “rīkoties ar kopīpašuma 

priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku 

                                                 
17 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937. 
18 Latviešu valodas vārdnīca: 30 000 pamatvārdu un to skaidrojumu. Rīga: Avots, 2006. 64.lpp. 
19 Joksts, O., Girgensone, B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: 
Drukātava,  2011. 16.lpp. 
20 Sinaiskis, V. Latvijas civiltiesību apskats: Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga: Latvijas Republikas Tieslietu 
ministrijas Tiesiskās Informācijas centrs, 1996. 71.lpp.  
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piekrišanu; bet, ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, bet arī 

uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti. 

Neviens atsevišķs kopīpašnieks nevar bez visu pārējo piekrišanas ne apgrūtināt kopīpašuma 

priekšmetu ar lietu tiesībām, ne atsavināt to visā tā sastāvā vai pa daļām, ne arī kautkādi to 

pārgrozīt.”21  

2) kopīpašniekiem samērīgi ar savu daļu lielumu ir pienākums atlīdzināt nepieciešamos 

izdevumus kopīpašuma priekšmetam, ko nesis viens no kopīpašniekiem. To nosaka 

Civillikuma 1068.panta trešā daļa – “kad kāds no kopīpašniekiem izdara kopīpašuma 

priekšmetā tādas pārgrozības, ko prasījusi nepieciešama vajadzība, piem., nepieciešamu ēkas 

izlabojumu. Tad viņam ir tiesība prasīt no pārējiem kopīpašniekiem, lai tie samērīgi atlīdzina 

viņa izdoto summu līdz ar procentiem.”22  

Kopīpašuma priekšmeta doto labumu (piem., ieņēmumi par nomu (īri), civilie augļi) 

sadale un izdevumu par kopīpašuma priekšmetu (piem., uzturēšanas un apsaimniekošanas 

izdevumi, nodokļi), kā arī zaudējumu sadale starp kopīpašniekiem notiek samērīgi ar viņu 

daļu lielumu. Tiesību normas ir definētas šādi: “visi kopīpašnieki, samērīgi ar katra daļu, 

saņem visus labumus, kādus kopējā lieta dod, un tādā pašā samērā arī nes zaudējumus, kādi 

tai ceļas” (Civillikuma 1069.panta pirmā daļa) un “uz kopējo lietu gulošās nastas, 

apgrūtinājumi un lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jānes kopīpašniekiem samērīgi ar 

viņu daļām” (Civillikuma 1071.pants).23 

Īpaši jāuzsver, ka kopīpašnieku tiesību un pienākumu mēraukla gadījumos, kad 

jāsadala izdevumi vai ienākumi, vai jāsedz zaudējumi, ir viņiem piederošās domājamās daļas 

apmērs. Visi ieguvumi un zaudējumi rēķināmi proporcionāli kopīpašniekam piederošajai 

domājamai daļai. Kopīpašnieki nav solidāri atbildīgi. Augstākminētais izriet no Civillikuma 

1071.panta. Šīs tiesību normas interpretācija atsevišķos gadījumos bija nepareiza, piemērojot 

solidāro atbildību. Domājams, ka Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 

departamenta spriedums tiks izmantots kā tiesību palīgavots, kas nākotnē novērsīs iespējamos 

solidāras atbildības piemērošanas gadījumus attiecībā pret kopīpašniekiem. Proti, lietā 

Nr.SKC–32/200924 bija strīds par īrnieka pārmaksāto ekspluatācijas izdevumu piedziņu no 

izīrētājiem – nekustamā īpašuma kopīpašniekiem. Civillieta tika izskatīta visās tiesu 

instancēs, līdz prasība tika apmierināta un solidāri no atbildētājiem (kopīpašniekiem) par labu 
                                                 
21 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937., 1068.panta pirmā un otrā daļa. 
22 Turpat, 1068.panta trešā daļa. 
23 Turpat, 1069.panta pirmā daļa; 1071.pants. 
24 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums Lietā Nr.SKC–32/2009. No: 
Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta spriedumi un lēmumi, 2009. Rīga:Tiesu namu aģentūra, 2010. 60.–
66.lpp. 
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prasītājai tika piedzīti zaudējumi. Izskatot lietu atkārtoti kasācijas instancē, tiesa secināja, ka 

“saskaņā ar Civillikuma 1670.pantu par nedalītu jeb solidāru prasījums vai saistība atzīstami 

tad, kad no vairākiem kreditoriem katrs var prasīt visu priekšmetu, vai kad no vairākiem 

parādniekiem katram ir pienākums visu izpildīt, turklāt priekšmetu var prasīt un tas jāizpilda 

tikai vienu reizi. Šīs tiesību normas izpratnē nedalīta jeb solidāra saistība ir tāda saistība, kuru 

izpildīt pilnā apjomā ir pienākums katram no vairākiem parādniekiem, bet tikai vienu reizi. 

Savukārt Civillikuma 1674.pants nosaka, ka pēc likuma solidāra saistība nodibinās, 

kad izpildījuma priekšmets ir nedalāms, un proti, kad tas ir vai nu kāda darbība vai 

bezdarbība. Tādējādi noteicošais faktors solidārai atbildībai ir izpildījuma priekšmeta 

nedalāmība.” 

Nekustamā īpašuma kopīpašumu, vērtējot to izpildījuma priekšmeta nozīmē, nevar 

uzskatīt par nedalāmu. Katram kopīpašniekam nekustamajā īpašumā pieder attiecīga 

domājamā daļa, līdz ar to katrs no viņiem nes dalītu atbildību par zaudējumu nodarīšanu 

proporcionāli viņu īpašumā esošajai nekustamā īpašuma domājamai daļai, ko tiesa nav 

ņēmusi vērā, zaudējumus piedzenot solidāri. 

3) domājamās daļas atsavināšanas gadījumā personai, kura nav kopīpašnieks,  

kopīpašniekiem pieder pirmpirkuma vai izpirkuma tiesība, kā to nosaka Civillikuma 

1073.panta pirmā daļa: “Ja kāds nekustama īpašuma kopīpašnieks atsavina savu daļu 

personai, kura nav kopīpašnieks, tad pārējiem kopīpašniekiem divu mēnešu laikā, skaitot no 

pirkuma līguma noraksta saņemšanas, pieder pirmpirkuma tiesība (2060. p. 2. d. un 2062. p.), 

bet gadījumos, kad pirmpirkuma tiesību nav bijis iespējams izlietot atsavinātāja vainas dēļ – 

izpirkuma tiesība (1381. un turpm. p.)”.25 

4) Civillikuma 1072.pants paredz, ka “katra kopīpašnieka domājamā daļa kopējā lietā 

pieder vienīgi viņam.”26 No šīs tiesību normas izriet secinājums, ka domājamā daļa ir 

patstāvīgs civiltiesiskās apgrozības objekts, kas nozīmē, ka kopīpašuma gadījumā īpašuma 

tiesībai ir divpakāpju raksturs. Pirmkārt, līdz ar citiem kopīpašniekiem tā ir īpašuma tiesība uz 

kopējo lietu, ķermenisku lietu, un, otrkārt, tā ir kopīpašnieka individuāla tiesība uz atsevišķi 

noteiktu bezķermenisku lietu – domājamo daļu. 

5) kopīpašniekiem pieder kopīpašuma dalīšanas tiesība. “Nevienu kopīpašnieku nevar 

piespiest palikt kopīpašumā, ja vien tā nodibināšanas noteikumi nerunā tam pretim; turpretim 

katrs kopīpašnieks var katrā laikā prasīt dalīšanu”, Civillikuma 1074.pants.27 

                                                 
25 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937. 
26 Turpat, 1072.pants. 
27 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937., 1074.pants. 

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=225418
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=225418#pants1670
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=225418
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=225418#pants1674
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Tiesību zinātnē veiksmīgi ir veikta kopīpašuma tiesības satura teorētiskā klasifikācija. 

Tā, profesors Jānis Rozenfelds izdala tiesību negatīvo un tiesību pozitīvo saturu. Pie negatīvā 

satura pieder tiesība protestēt pret tādu viena vai visu pārējo kopīpašnieku rīcību, ar kuru viņi 

mēģina bez visu pārējo piekrišanas apgrūtināt kopīpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, 

atsavināt visā tā sastāvā vai pa daļām, bet tiesību pozitīvais saturs ir valdīt, lietot un rīkoties ar 

kopīpašuma priekšmetu kā kopumā, tā arī ar noteiktām atsevišķām daļām, bet tikai ar visu 

kopīpašnieku piekrišanu.28 Klasifikācijas pamatam J.Rozenfelds ir izvēlējies antonīmus 

jēdzienus – “negatīvs” un “pozitīvs”. Autores ieskatā, kopīpašuma saturā pēc būtības nav 

antonīmu daļu, kā pozitīvais tiesību saturs, tā negatīvais satur kopīgu iezīmi – rīcībai 

(pozitīvais aspekts) ar kopīpašuma priekšmetu nepieciešams visu kopīpašnieku saskaņots 

gribas izteikums, ja tāda nav, tad ikvienam no kopīpašniekiem ir tiesības protestēt (negatīvais 

aspekts) pret attiecīgu rīcību, kas nav saskaņota ar pārējiem. 

Kopīpašuma tiesības nesošais apgrūtinājums izpauţ as īpašuma tiesības satura sadalē 

starp kopīpašniekiem, kā rezultātā īpašuma tiesības izlietošanai rodas speciāla kārtība, 

atšķirīga no īpašuma tiesības izlietošanas unitāras īpašuma tiesības gadījumā. Jebkurā 

darījumā ar kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu līdzējiem jāņem vērā vispārējās tiesiska 

darījuma prasības, atbilstoši tiesību aktiem, un papildus tiem arī kopīpašumu reglamentējošo 

tiesību normu prasības.  

 Autore komponentes, kas veido kopīpašuma tiesisko sastāvu, iedala materiālajās un 

nemateriālajās. Pie pirmajām pieder kopīpašuma priekšmets un kopīpašuma subjekti, proti, 

individuāli noteikta materiālās pasaules lieta (tiesību objekts) un konkrētas personas (tiesību 

subjekti), kurām pieder īpašuma tiesība uz individuāli noteikto lietu. Pie nemateriālajām 

komponentēm pieder īpašuma tiesības saturs un tās izlietošanas kārtība.  

 Kopīpašumā īpašuma tiesības saturs sadalīts starp vairākām personām, t.i., ar vienu un 

to pašu tiesību ir apveltītas vairākas personas. Sadalījumam ir kvalitatīvs, nevis kvantitatīvs 

raksturs. Katram kopīpašniekam pieder daļa no īpašuma tiesības kopuma, nevis kāda konkrēta 

privilēģija, kuru piešķir īpašuma tiesība vai pienākums, kas izriet no tās. Kopīpašuma tiesību 

nevar sadalīt, tādējādi, ka, piem., vienam kopīpašniekam pieder tiesība ieķīlāt visu 

kopīpašuma objektu, citam – tiesība gūt augļus no visa kopīpašuma objekta, utt.  

 Turpinot par kopīpašuma teorētisko bāzi, jāatzīmē, ka civiltiesību zinātņu teorija 

atzīst, ka kopīpašuma juridiskā daba ir divējāda. Atkarībā no tā, vai starp kopīpašniekiem 

pastāv arī personiska rakstura saistība, kopīpašumu iedala: 

1) nedalītajā kopīpašumā (vācu val.–Gesamteigentum, krievu val.–общая 

собственность); 
                                                 
28 Rozenfelds, J. Lietu tiesības. Rīga:  Zvaigzne ABC, 2004. 73. – 74.lpp. 
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2) dalītajā kopīpašumā (vācu val.–Miteigentum, krievu val.–долевая 

собственность).
29  

Nedalītā kopīpašuma gadījumā starp kopīpašniekiem pastāv personisks sakars. 

Nostiprinot īpašuma tiesības zemesgrāmatā, netiek uzrādīts īpašuma tiesības sadalījums 

domājamās daļas un katram kopīpašniekam piederošās daļas apmērs skaitliskā izteiksmē. 

Piemēram, ja starp laulātajiem pastāv likumiskās mantiskās attiecības, tad, nostiprinot 

zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas iegūts laulības laikā kā laulāto 

kopmanta, kā īpašnieks tiek norādīts viens no laulātajiem. Otram laulātajam arī pieder 

īpašuma tiesība uz konkrēto īpašuma objektu, neraugoties uz to, ka zemesgrāmatā viņa 

īpašuma tiesības nav nostiprinātas un kā īpašnieks viņš nav norādīts. Šādas interpretācijas 

pamatā ir Civillikuma 89.panta otrajā daļā noteiktais – viss, ko laulības laikā laulātie iegūst 

kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, 

ir abu laulāto kopīga manta; šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās 

daļās.30 

Dalītā kopīpašuma gadījumā starp kopīpašniekiem personiskās attiecības nav būtiskas. 

Viņus saista tikai mantiskas attiecības, proti, kopīpašuma tiesība uz konkrētu kopīpašuma 

objektu, tāpēc zemesgrāmatā, nostiprinot katra kopīpašnieka tiesības, tiek norādīta viņam 

piederošā domājamā daļa. 

Civillikuma tiesību normu konstrukcija neparedz dalītā un nedalītā kopīpašuma 

jēdzienu nostiprināšanu likumā. Iedalījums ir atrodams tikai tiesību teorētiķu darbos un 

jēdzienu izmantojamība notiek caur tiesību normu interpretēšanu. 

Eiropas valstu nacionālajā likumdošanā šis jautājums risināts daţ ādi. Vācijas 

Civilkodeksā (Das Bürgerliche Gesetzbuch) kopīpašumam ir veltīta 5.nodaļa (1008.-1011.§). 

Likuma 1008.§ runā par kopīpašumu ar noteiktām daļām (Miteigentum nach Bruchteilen).
31 

Tiesību norma ir lakoniska. Tā nosaka, ka gadījumos, ja īpašuma tiesības uz lietu pieder 

noteiktās daļās vairākām personām, tad piemērojami 1009.-1011.§§ noteikumi. Tiesību 

normas uzbūve, virsraksta piemērošana normai, ļauj secināt, ka kopīpašums ir sadalīts 

domājamās daļās, t.i., ka norma attiecas uz dalīto kopīpašumu. Vienlaikus tāda konstrukcija 

prasa interpretāciju, lai pilnībā atklātu tās saturu daļā par to, ka kopīpašums var būt arī tāds, 

kurā nav noteiktas domājamās daļas.  

                                                 
29 Sinaiskis, V. Latvijas civiltiesību apskats: Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga: Latvijas Republikas Tieslietu 
ministrijas Tiesiskās Informācijas centrs, 1996. 71.lpp. 
30 Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1993. Publicēts: Ziņotājs, Nr.22, 10.06.1993., 89.pants. 
31 Vācijas Civilkodekss (Das Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). [aplūkots 17.01.2013.] Pieejams: 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf.  

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf
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 Detalizētu dalītā un nedalītā kopīpašuma jēdzienu regulējumu satur Lietuvas 

Republikas Civilkodekss (Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas). Tā 4.73.pantam dots 

nosakums “Kopīpašuma veidi” un panta pirmā daļā likumdevējs dod dalītā un nedalītā 

kopīpašuma definīciju.32  

Līdzīgs regulējums paredzēts Krievijas Federācijas Civilkodeksā (Гражданский 

кодекс Российской Федерации), kura 244.pants nosaka, ka īpašums var atrasties kopīpašumā 

tā, ka katram kopīpašniekam ir noteikta kopīpašuma daļa (dalītais kopīpašums, долевая 

собственность) vai bez daļu noteikšanas (nedalītais kopīpašums, совместная 

собственность).33 

 Dalītā un nedalītā kopīpašuma izšķiršana tiesību normu līmenī ir vērtējama pozitīvi, 

jo starp šiem kopīpašuma veidiem pastāv ne tikai teorētiskas atšķirības. Nedalītajā 

kopīpašumā nav paredzēta iespēja veikt virkni darbību, kas saistītas ar lietošanas tiesības 

realizāciju un arī īpašuma tiesības izlietošana notiek savādāk. De iure nostiprinot abus 

kopīpašuma veidus, tiesību normu saturs tiktu tuvināts faktiskajai situācijai, tā vienkāršojot 

tiesību aktu piemērošanu un mazinot kļūdas interpretējot.  

Būtiska loma darījumos ar kopīpašuma priekšmetu ir pašiem kopīpašniekiem, viņu 

izpratnei par kopīpašuma tiesības izlietošanu. Kopīpašuma priekšmeta apsaimniekošanas un 

uzturēšanas jautājumus, lietošanas kārtību var izlemt tikai kopīpašnieku kopums ar saskaņotu 

gribas izteikumu. Arī citi darījumi nav apsprieţ ami bez kopīpašnieku tiesiski sociālā stāvokļa 

analīzes, tāpēc šie jautājumi tiks apskatīti darba turpmākajās nodaļās. 

Līdztekus minētajam kopīpašums kā apgrūtinājums izpauţ as pirmpirkuma un 

izpirkuma tiesību esamībā. Šo tiesību pastāvēšana nav unikāla vai raksturīga tikai Latvijai. 

Pirmpirkuma un izpirkuma tiesības pazīstamas arī citās kontinentālās Eiropas tiesību loka 

valstīs. Latvijā Civillikuma 1073.pants nosaka, ja kāds nekustama īpašuma kopīpašnieks 

atsavina savu daļu personai, kura nav kopīpašnieks, tad pārējiem kopīpašniekiem divu mēnešu 

laikā, skaitot no pirkuma līguma noraksta saņemšanas, pieder pirmpirkuma tiesība. Izpirkuma 

tiesības noilguma termiņš ir viens gads.34 Lietuvas Civilkodeksa (Lietuvos Respublikos 

Civilinis kodeksas) 4.79.panta otrā daļa nosaka pirmpirkuma tiesības izmantošanai viena 

mēneša termiņu, bet izpirkuma tiesībai, saskaņā ar minētā panta trešo daļu, ir noteikts triju 

                                                 
32Lietuvas Republikas Civilkodekss (Civilinio kodekso) [aplūkots 17.01.2013.] Pieejams: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=245495, 4.73.pants.  
33 Krievijas Federācijas Civilkodekss (Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). [aplūkots 
17.01.2013.] Pieejams: http://base.garant.ru/10164072/16/#1016, 244.pants. 
34 Sīkāk skatīt: Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas 
spēkā 01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=245495
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/16/#1016
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mēnešu termiņš.35 Tikpat gari termiņi ir paredzēti Krievijā, saskaņā ar Krievijas Civilkodeksa 

(Гражданский кодекс Российской Федерации) 250.panta otro un trešo daļu.36 Termiņu 

salīdzinājums runā par sliktu Latvijai, redzams, ka Latvijā tiesību izlietošanai noteiktie 

termiņi ir visgarākie. Tas kavē civiltiesisko apriti. Mūsdienu ekonomiskā sistēma un 

sabiedrības mobilitāte ar e-vides sniegtajām iespējām prasa darījumu nodrošināšanas procesa 

efektivitāti, vienlaikus pati to nodrošinot. Modernajā pasaulē informācijas apmaiņa notiek 

nekavējoties. Zemesgrāmatas Latvijā ir datorizētas un visiem tiesību subjektiem brīvi 

pieejamas. Autores viedoklis ir, ka gada termiņš izpirkuma tiesības realizācijai līdz ar to vairs 

nav nedz ekonomiski, nedz tiesiski pamatots. Jāatzīmē, ka atsevišķi zinātnieki pauţ  viedokli, 

ka pirmpirkuma tiesība ir novecojusi un neatbilst mūsdienu prasībām, jo nepamatoti ierobeţ o 

civiltiesisko apriti.37 Daļēji piekrītot šai domai, jo pirmpirkuma tiesība tiešām kavē darījuma 

norisi, autore tomēr vēlas uzsvērt, ka pirmpirkuma tiesība ir uzlūkojama ne tikai no darījumu 

efektivitātes viedokļa, bet, izvērtējot pirmpirkuma tiesības būtību. Pirmpirkuma tiesības 

esības pamatā ir iespēja, to izmantojot, samazināt kopīpašnieku skaitu (gadījumos, kad 

kopīpašnieki izmanto pirmpirkuma tiesības), tādējādi mazinot apgrūtinājumus un ļaut 

esošajiem kopīpašniekiem iepazīt potenciālos kopīpašniekus, t.i., izvēlēties, ar ko valdīt un 

apsaimniekot kopējo lietu, kas novērš iespējamas sociāla rakstura pretrunas un problēmas. 

Atšķirībā no Latvijas, Krievijas tiesību sistēmā  pirmpirkuma tiesība tiek attiecināta arī 

uz maiņas darījumiem. To paredz Krievijas Civilkodeksa (Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 250.panta piektā daļa.38 Autores vērtējumā, ņemot vērā civiltiesisko darījumu 

būtības izpratni, šāda nostāja ir pamatota. Ja pirkuma darījumā samaksa tiek noteikta naudā, 

tad maiņas darījumā viena mantiska vērtība tiek mainīta pret citu. Proti, netiek izmantota 

nauda kā maksāšanas līdzeklis, tās vietā iegūstot citu materiālu vērtību. Tādējādi pirmpirkuma 

tiesība būtu jāievēro visos mantiskos darījumos, kuros līdzēji apmainās materiālām vērtībām. 

Izņēmums ir dāvinājums, ievērojot, ka tas ir bezatlīdzības darījums, kura būtība ir labvēlības 

izrādīšana konkrētai personai, tāpēc konkrētas personas vietā jebkura cita persona iestāties 

nevar. 

Neviennozīmīgi tiek traktēts jautājums par kopīpašnieka tiesībām atteikties no 

pirmpirkuma tiesībām pirms aicinājuma tās izmantot, ierakstot atteikumu zemesgrāmatā. 

Problēmjautājums ir par to, vai pirmpirkuma tiesība ir saistību tiesība vai lietu tiesība. Tiesību 
                                                 
35 Lietuvas Republikas Civilkodekss (Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas) [aplūkots 09.01.2013.] Pieejams: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=245495,  4.79.panta otrā daļa. 
36 Krievijas Federācijas Civilkodekss (Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). [aplūkots 
17.01.2013.] Pieejams: http://base.garant.ru/10164072/16/#1016, 250.panta otrā un trešā daļa. 
37 Prütting, H. Sachenrecht. Juristische Kurz-Lehrbücher. 34., neubearb.Aufl. München: Beck Juristischer 
Verlag, 2010, S.394. 
38 Sīkāk skatīt: Krievijas Federācijas Civilkodekss (Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 
[aplūkots 17.01.2013.] Pieejams: http://base.garant.ru/10164072/16/#1016, 250.panta piektā daļa.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=245495
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/16/#1016
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/16/#1016
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teorētiķu un praktiķu viedokļi dalās, jo Civillikums (un arī neviens cits tiesību akts) nedefinē 

tās juridisko dabu, kamēr profesors Jānis Rozenfelds pamatoti norāda, ka “to, vai konkrēta 

subjektīvā tiesība atzīstama par lietu tiesību, vai par “personisku”, respektīvi, saistību tiesību, 

noteic likums.”39 Likums nenosaka, ka pirmpirkuma tiesība ir lietu tiesība un tāpēc tā 

uzskatāma par saistību tiesību. Minētais būtu akceptējams, jo tas izslēdz atšķirīgu 

interpretāciju rašanos un nodrošina tiesību vienveidīgu un prognozējamu piemērošanu. Šis ir 

dominējošais, bet ne vienīgais viedoklis. Līdz pat 2011.gadam, neraugoties uz zinātnieku 

iebildumiem, zemesgrāmatas nostiprināja kopīpašnieku atteikumus no pirmpirkuma tiesību 

izmantošanas. Tomēr viedokļu transformāciju piedzīvoja arī tiesu prakse. Latvijas Republikas 

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments ar 2011.gada 21.septembra lēmumu lietā 

Nr.SKC-1089/2011 mainīja judikatūru jautājumā par pirmpirkuma tiesības juridisko dabu un 

izrietošām no tās tiesiskajām sekām.40 Līdz šim lēmumam jautājumos par kopīpašnieka 

tiesībām reģistrēt zemesgrāmatā iepriekšēju attiekumu no pirmpirkuma tiesībām attiecībā uz 

nākotnē iespējamajiem darījumiem, prakse ievērojami atšķīrās.  

Tiesas lēmums nodefinēja, ka “Civillikuma 1073. un 2060.pantā paredzētā 

pirmpirkuma tiesība būtībā ir saistību tiesība, kas, noslēdzot darījumu, vai uz cita pamata 

rodas konkrētai personai (kopīpašniekam), kā relatīvas tiesiskas attiecības dalībniecei.”41 

Autore pievienojas tiesas norādītajiem motīviem, tostarp, atziņai, ka Civillikums neparedz 

pirmpirkuma tiesības, kas rodas uz likuma pamata, tāpat kā kopīpašnieka atteikšanās no 

minētās tiesības izlietošanas, nostiprināšanu zemesgrāmatā. Bez tam, ka atšķirībā, piemēram, 

no 1081.panta (tiesas nolēmumā, testamentā vai līgumā noteikts atsavināšanas aizliegums ir 

spēkā attiecībā uz trešajām personām, ja tas ierakstīts zemesgrāmatā) Civillikums neparedz, 

ka zemesgrāmatā ierakstīta atteikšanās no pirmpirkuma tiesības izlietošanas rada kādas 

tiesiskas sekas, tostarp iegūst saistošu spēku pret trešajām personām, t.i. likums neparedz arī 

šādas atteikšanās tiesiskās sekas.  

 Uz pirmpirkuma tiesības saistību tiesību raksturu norāda arī profesors J.Rozenfelds: 

“pirmpirkuma tiesības daţ ās tiesību sistēmās, t.sk. Latvijas tiesībās, atzītas par relatīvām, t.i., 

saistību tiesībām (...).”42 Līdzīgus spriedumus izsaka arī zinātnieki G.Višņakova un 

                                                 
39 Rozenfelds, J. Lietu tiesību jēdziens Latvijas civiltiesību sistēmā. [aplūkots 23.02.2013.] Pieejams: 
http://www.rozenfelds.lv/lv/news/42.  
40 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2011.gada 21.septembra lēmums lietā 
Nr.SKC-1089/2011. [aplūkots 22.02.2013.] Pieejams:  
http://www.at.gov.lv/files/archive/department1/2011/1089-mainita%20judikatura.doc.  
41 Turpat.  
42 Rozenfelds, J. Lietu tiesību jēdziens Latvijas civiltiesību sistēmā. [aplūkots aplūkots 23.02.2013.] Pieejams: 
http://www.rozenfelds.lv/lv/news/42.  

http://www.rozenfelds.lv/lv/news/42
http://www.at.gov.lv/files/archive/department1/2011/1089-mainita%20judikatura.doc
http://www.rozenfelds.lv/lv/news/42
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K.Balodis.43 Izvērstu pamatojumu, kāpēc pirmpirkuma tiesība ir saistību tiesība, dod 

A.Babajevs (А.Бабаев), norādot, ka pirmpirkumtiesīgā persona ir tiesīga, atstumjot trešās 

personas, iegūt īpašuma tiesības uz lietu. Tomēr līdz šīs tiesības realizācijai pirmpirkuma 

tiesīgajai personai nav tiesību uz valdījumu, nav lietošanas tiesību un, saprotams, nav rīcības 

tiesību, t.i., nav lietu tiesību kvalificējošo pazīmju. Īpaši jāuzsver minētā autora viedoklis par 

domājamo daļu – domājamā daļa vispār nav atzīstama par lietu tiesību, jo domājamā daļa 

nesatur lietu tiesības kvalificējošo pazīmi, proti, individuālo noteiktību. Domājamā daļa nav 

individuāli noteikta.44 

Kā norādīts tiesas lēmumā, saistību tiesības nostiprināmas zemesgrāmatā tikai tādos 

izņēmuma gadījumos, kad tas noteikts likumā (Civillikuma 2057., 2063., 2126.pants). Tā kā 

zemesgrāmatā nevar ierakstīt uz likuma pamata pastāvošu īpašuma aprobeţ ojumu ar 

kopīpašnieka saistību piedāvāt pirmpirkuma tiesību, tad zemesgrāmatā nevar ierakstīt arī 

minētā aprobeţ ojuma pārgrozījumu.  

Savukārt profesors Jānis Rozenfelds, kā jau tika pieminēts, akcentē likuma nozīmi 

konkrētas subjektīvās tiesības klasifikācijā, atzīstot, ka tiesības piederību lietu tiesībām 

nosaka likums.45  

Atbalstot augstākminēto atziņu piemērošanu no tiesību sistēmas sakārtošanas 

viedokļa, autore vēlas norādīt uz problēmas vienpusēju apskatu. Tie aplūko tikai kopīpašnieku 

tiesiskās attiecības un pirmpirkuma tiesīgās personas tiesību, maz vērtējot citus aspektus. 

Problēma jāaplūko plašāk, neizmantojot kā vienīgo kritēriju pirmpirkuma tiesības 

“piederības” saistību vai lietu tiesībām aspektu. Jāanalizē, vai pirmpirkuma tiesība ir saistīta 

ar nekustamu īpašumu. Jo, ja atbilde ir pozitīva, tad to varētu atzīt par tiesību, kuru var 

nostiprināt zemesgrāmatā. 

Civillikums expresis verbis nenosaka, ka pirmpirkuma tiesība ir lietu tiesība, par to 

strīda nav. Zemesgrāmatu likuma 1.panta46 gramatiskā iztulkošana parāda, ka zemesgrāmatā 

nostiprina ar nekustamiem īpašumiem saistītas tiesības (un nevis “lietu tiesības”, kā tiek 

uzsvērts aplūkotajos viedokļos). Nevar noliegt pirmpirkuma tiesības saistību ar nekustamo 

īpašumu, jo tikai dēļ tā (saistībā ar nekustamo īpašumu) kopīpašumā pirmpirkuma tiesība 

vispār rodas. Šis aspekts runā par labu atteikuma no pirmpirkuma tiesībām nostiprināšanai 

zemesgrāmatā. 

                                                 
43 Višņakova, G., Balodis, K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu 
lietu (841.-926.p., 1130.-1400.p.). Rīga: Mans īpašums, 1998. 13.lpp. 
44 Бабаев, А.Б. Система вещных прав. Москва: Wolters Kluwer, 2006. c.309. 
45 Rozenfelds, J. Lietu tiesību jēdziens Latvijas civiltiesību sistēmā. [aplūkots aplūkots 23.02.2013.] Pieejams: 
http://www.rozenfelds.lv/lv/news/42.  
46 Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.12.1937., stājas spēkā 05.04.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.11, 08.04.1993., 1.pants.   
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Analizējot pirmpirkuma tiesības vietu tiesību normu sistēmā, ir redzams, ka tā ir 

sastopama vairākās tiesiskajās attiecībās: kopīpašumā (Civillikuma 1073.pants), darījumos ar 

īpašu tiesisku statusu apveltītiem objektiem (piemēram, likuma “Par pašvaldībām” 78.pants47, 

likuma “Par valsts kultūras pieminekļu aizsardzību” 8.pants48), darījumos, kuros pirmpirkuma 

tiesība ir tiesiskā darījumā speciāli pielīgta (Civillikuma 2060.pants)49.   

Civillikuma 2060.panta pirmās daļas interpretācija atklāj, ka pirmpirkuma tiesība ir 

tiesību subjekta priekšrocība50 pret citu (citiem) tiesību subjektiem iegādāties atsavināmo 

lietu, gadījumos, kad tā tiek atsavināta. Pirmpirkuma tiesības jēdzieniskais saturs norāda uz 

tiesību institūta saistību ar personu. Taču pirmpirkuma tiesības juridiskā daba nav homogēna. 

Tā nesastāv tikai no pirmpirkuma tiesīgā tiesībām stāties pārdevēja izvēlētā pircēja vietā uz 

tiem pašiem nosacījumiem, par kādiem vienojušies pārdevējs un pircējs. Kopīpašumā tā ietver 

arī pārdevēja pienākumu piedāvāt nopirkt atsavināmo objektu pirmpirkuma tiesīgajam pirms 

pārdevēja izvēlētais pircējs nostiprina savas tiesības zemesgrāmatā. Ja pircēja tiesības uz 

pirmpirkuma tiesības izmantošanu ir saistības ar viņa personu (jo tiek piešķirtas viņam un 

attiecas tikai uz viņu), tad pārdevēja pienākums – pirmpirkuma tiesības piedāvājuma 

pienākums – faktiski ir apgrūtinājums arī nekustamajam īpašumam. Tas nozīmē, ka tiesību 

subjekts (īpašnieks) ir ierobeţ ots savās tiesībās, savā gribas izteikumā, rīkojoties ar konkrēto 

nekustamo īpašumu. Profesora Kalvja Torgāna ieskatā lietu tiesības “galvenokārt regulē tikai 

īpašuma attiecības, tas ir, īpašnieka stāvokli, viņa tiesības, šo tiesību iespējamos 

apgrūtinājumus vai ierobeţ ojumus (...).”51 Šādas interpretācijas skatījumā pirmpirkuma 

tiesība ir tuvāka lietu nekā saistību tiesībām. Nevar uzskatīt, ka pirmpirkuma tiesības 

piedāvājuma pienākums viennozīmīgi ir saistīts ar personām, nodibinot starp diviem līdzējiem 

saistību tiesību. Kopīpašuma gadījumā līdzējiem tiesiskā darījumā nav par to tieši un 

nepārprotami jāvienojas, lai šī tiesība iegūtu saistošu raksturu. Pirmpirkuma tiesība pastāv uz 

likuma pamata. Un tiesību subjekti realizē materiāltiesisko normu prasības. Autore saskata 

zināmas šaubas par šī jautājuma pareizu noregulēšanu un atzīst vairāku viedokļu pastāvēšanas 

pamatu. 

Pretēji iepriekšminētajiem autoriem, kuri kategoriski neatzīst pirmpirkuma tiesības 

lietu tiesību raksturu, juridiskajā zinātnē ir sastopams arī ne tik kategorisks viedoklis. Tā, 
                                                 
47 Par pašvaldībām: Latvijas Republikas likums, pieņemts 19.05.1994., stajas spēkā 09.06.1994. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.61, 24.05.1994., 78.pants.  
48 Par valsts kultūras pieminekļu aizsardzību: Latvijas Republikas likums, pieņemts 12.02.1992, stājas spēkā 
11.03.1992. Publicēts: Ziņotājs, Nr.10, 05.03.1992., 8.pants. 
49 Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.03.1993. Publicēts: Ziņotājs, Nr.1, 14.01.1993., 2060.pants. 
50 Termina jēdzienisko saturu savādāk atklāj krievu valodā izmantotais termins– преимуществненное право. 
Tātad – tiesība būt pirms kāda cita, būt apveltītam ar priekšrocību pret kādu citu. Latviešu valodā uzsvars tiek 
likts uz darījumu, nevis personu – pirmpirkuma tiesība. 
51 Torgāns, K. Saistību tiesības. I daļa: mācību grāmata. Rīga: TNA, 2006. 11.lpp. 
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E.Suhanovs (Суханов Е.А.) norāda, ka pirmpirkuma tiesība var tikt atzīta par lietu tiesību, ja 

tam būs likumdevēja pilnvarojums.52  Šo viedokli var atzīt par “samierniecisku” starp abām 

zinātnieku grupām. Tas ievēro numerus clausus principu, vienlaikus pilnībā nenoliedzot 

pirmpirkuma tiesības liettiesiskā rakstura iezīmes. 

Savu ieguldījumu diskusijā par iespēju nostiprināt zemesgrāmatā atteikumu no 

pirmpirkuma tiesībām dod šāda atteikuma formas izvērtējums. Ja atteikums ir pielīgts 

pirkuma līgumā, ar kuru pircējs pērk domājamo daļu un vienlaikus atsakās no savām 

pirmpirkuma tiesībām gadījumā, ja nākotnē kāds no kopīpašniekiem atsavinās piederošās 

viņam domājamās daļas un nostiprinājuma lūgumā par jaunas tiesības (savas īpašuma 

tiesības) nostiprināšanu lūdz nostiprināt šo atteikumu zemesgrāmatā, tad tam ir saskatāms 

saistību tiesību raksturs. Pirkuma līgums starp tiesību subjektiem rada saistību tiesību. 

Iekļauts līgumā potenciālā kopīpašnieka (laikā, kad viņš vēl nav īpašnieks) atteikums no 

pirmpirkuma tiesībām ir saistību tiesība. Juridiski korekti būtu atteikumu no pirmpirkuma 

tiesībām neiekļaut pirkuma līgumā. Kad pircējs nostiprinās savas īpašuma tiesības 

zemesgrāmatā un kļūs par kopīpašnieku kopīpašuma lietā, proti, uz viņu attieksies 

pirmpirkuma tiesība (gan tiesība pašam izlietot pirmpirkuma tiesību, kad citi kopīpašnieki 

pārdos viņiem piederošās domājamās daļas, gan pienākums piedāvāt citiem kopīpašniekiem 

izmantot pirmpirkuma tiesību, kad viņš atsavinās savas domājamās daļas), viņš ir tiesīgs 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām, t.i., no tiesībām priekšrocīgi iegādāties citu kopīpašnieku 

atsavināmās domājamās daļas. Pirmpirkumtiesīgā atteikums būtu vienpusējs darījums, 

vienpusējs akts Notariāta likuma 82.1pantā53 noteiktajā kārtībā. Šāda izvēle nav pretrunā ar 

tiesību normu prasībām, tā neaizskar trešo personu intereses un tāpēc nav pamata 

nenostiprināt šādu kopīpašnieka atteikumu ieraksta veidā zemesgrāmatā. To pieļauj 

Zemesgrāmatu likuma 44.pants, jo “ierakstu veidā uz nekustamu īpašumu nostiprina tiesības, 

kam pamatā ir tiesisks darījums, tiesas spriedums vai lēmums vai administratīvu iestāţ u akts 

vai kas pastāv uz paša likuma (5. p.) pamata; tāpat nostiprina minēto tiesību pārgrozījumus un 

dzēsumu”.54  

 Līdzīga tiesiskā konstrukcija ir atteikumam no mantošanas pirms aicinājuma mantot 

(Civillikuma 766.un turpmākie panti).55 Secināms, ka tiesību normu sistēmā atteikumi no 

tiesībām principā ir pieļaujami. 

                                                 
52 Суханов, Е.А. Ограниченные вещные права. Хозяйство и право, 2005,  №.1. c.9–10.  
53 Notariāta likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 01.06.1993., stājas spēkā: 01.09.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.48, 09.07.1993., 82.1pants.  
54 Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.12.1937., stājas spēkā 05.04.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.11, 08.04.1993., 44.pants. 
55 Civillikums. OTRĀ DAĻA. Mantojuma tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937, stājas 
spēkā 01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr.42, 22.02.1937. 
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Nelemjot jautājumu par pirmpirkuma tiesības juridisko dabu, problēma ir novērsta 

Krievijā, nosakot, ka atkāpšanās (atteikšanās izmantot) no pirmpirkuma tiesībām nav 

pieļaujama (Krievijas Civilkodeksa 250.panta ceturtā daļa).56 

Izanalizējot Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Krievijas kopīpašumu regulējošos tiesību 

aktus, autore secina, ka tiesiskais regulējums visās valstīs ir līdzīgs. Atšķirības saskatāmas 

tiesību izlietošanas termiņos un tiesību normu strukturālajā uzbūvē. Krievijas un Lietuvas 

civilkodeksos, t.i., tiesību aktos, kas izstrādāti salīdzinoši nesen, izmantotie izteiksmes 

līdzekļi pilnīgāk atklāj tiesību normas saturu, mazinot interpretāciju un novēršot neskaidrības. 

Šāda pieeja ir atbilstoša kontinentālās Eiropas tiesību loka jēdzieniskajam saturam. 

Pirmpirkuma tiesību institūta sakārtošana un jaunu tiesību normu ieviešana pašiem 

kopīpašniekiem, kā arī trešajām personām ļautu izvairīties no papildus birokrātiskā sloga un 

nepiedāvāt pirmpirkuma tiesības kopīpašniekam, kurš būs no tās atteicies. Ieraksta par 

atteikumu no pirmpirkuma tiesībām neesamības gadījumā, ieguvēja īpašuma tiesības 

nostiprināt varētu, tikai iesniedzot zemesgrāmatā pirmpirkuma tiesīgā atteikumu vai pēc 

pirmpirkuma tiesības izlietošanas termiņa notecējuma. 

Lai novērstu daţ ādās interpretācijas un efektivizētu darījumu veikšanu, autore 

piedāvā: 

1) noteikt viena mēneša termiņu pirmpirkuma tiesību izlietošanai, attiecīgi grozot 

Civillikuma 1073.panta pirmo daļu; 

2) noteikt kopīpašnieka tiesības ar vienpusēju gribas izteikuma aktu Notariāta likuma 

82.1panta kārtībā atteikties no pirmpirkuma tiesībām un ierakstīt atteikumu 

zemesgrāmatā, paredzot, ka ieraksts zemesgrāmatā atsvabina pārējos kopīpašniekus 

no pirmpirkuma tiesību piedāvājuma kopīpašniekam, kurš ierakstu veicis. 

Ieraksta par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām neesamības gadījumā, ieguvēja 

īpašuma tiesības nostiprināt var, tikai iesniedzot zemesgrāmatā pirmpirkuma tiesīgā atteikumu 

vai pēc pirmpirkuma tiesības izlietošanas termiņa notecējuma. 

 

  

                                                 
56 Sīkāk skatīt: Krievijas Federācijas Civilkodekss (Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 
[aplūkots 17.01.2013.] Pieejams: http://base.garant.ru/10164072/16/#1016, 250.panta ceturtā daļa. 
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1.2. Domājamās daļas un tām atbilstošo tiesību apjoma cēloņsakarības kopīpašumā 

 

Domājamā daļa ir kopīpašumu vispilnīgāk raksturojošs tiesību institūts, 

pamatelements kopīpašuma tiesiskās dabas atklāšanā. Kopīpašuma domājamā daļa jāsaprot kā 

īpašuma tiesības daļa. Tā savukārt izsaka noteiktas juridiskās iespējas, kas piemīt domājamās 

daļas īpašniekam. Piemēram, kopīpašuma lietas reālās sadales gadījumā saņemt tā reālu daļu. 

Kamēr kopīpašums nav izbeigts, katra kopīpašnieka domājamā daļa raksturo tā stāvokli 

attiecībā pret kopīpašuma lietu kā vienu veselu. 

Vienlaikus domājamā daļa nosaka tiesiskās attiecības savstarpēji starp 

kopīpašniekiem. Jāņem vērā, ka ikvienā civiltiesiskā darījumā par kopīpašuma objektu 

kopīpašniekiem, realizējot savu īpašuma tiesību, ir jāsaistās ar trešajām personām. Pētot šo 

juridisko konstrukciju, tiesību zinātnieki secina, ka noteiktās situācijās starp kopīpašniekiem 

rodas gan liettiesiskās attiecības, gan veidojas saistības, tādējādi var pieņemt, ka domājamā 

daļa kopīpašumā ir lietu tiesība (īpašuma tiesība), un vienlaikus tai piemīt atsevišķas saistību 

tiesību pazīmes, nosakot noteiktas tiesības un pienākumus attiecībās ar trešajām personām. 

Saistību tiesību pazīmes piešķir ne daļas pašas sevi, jo tām ir liettiesiska daba, bet gan 

darījumi, kurus veic kopīpašnieki. 

Tiesiska darījuma veikšanai nenoliedzami ir būtiska nozīme izpratnē par īpašuma 

tiesības juridisko dabu. Kā norāda M.Astahova (М.А. Астахова), īpašuma tiesība saprotama 

subjektīvā un objektīvā nozīmē.57 Attīstot šo domu, secināms, ka īpašuma tiesība objektīvā 

nozīmē ir likumdevēja noteiktas tiesību normas, kas nosaka robeţ as, kādās iespējama 

civiltiesiskajā apgrozībā esošas lietas  iegūšana, valdījums, lietojums un rīcība ar to. Šīs tēzes 

praktiskā pielietojamība izpauţ as rīcībā ar mantu, kuru nevar realizēt savādāk kā tikai 

nodibinot attiecības ar trešajām personām, gadījumos, kad notiek atsavināšana, dāvinājums, 

maiņa, proti, kad notiek mantas nodošana citai personai. 

Īpašuma tiesība subjektīvā izpratnē jau piemīt konkrētam tiesību subjektam un tā ir 

rezultāts tām viņa darbībām, kas vērstas uz individuāli noteiktas mantas iegūšanu. Juridiskie 

apstākļi, kas rada īpašuma tiesību subjektīvā izpratnē, ir daţ āda veida tiesiski darījumi 

(piemēram, pirkums–pārdevums, mantojuma pieņemšana) vai jaunas lietas radīšana.  

Kopīpašumā domājamās daļas apmērs ir īpašuma tiesības arī subjektīvā nozīmē 

nesējs.  

                                                 
57 Астахова, М.А. Объект субъективного гражданского права: понятие и признаки. [aplūkots 
25.02.2014.] Pieejams: http://www.juristlib.ru/book_2852.html.  

http://www.juristlib.ru/book_2852.html
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Interpretējot Civillikuma 1067.panta pirmajā daļā ietverto tiesību normu, secināms, ka 

tieši domājamā daļa nosaka īpašuma tiesības satura kvantitatīvo sadalījumu starp vairākiem 

tiesību subjektiem. Ievērojot kopīpašuma tiesības būtību, un, izvērtējot atbilstošās Civillikuma 

normas, autore secina, ka tiesību satura piešķīrums konkrētam tiesību subjektam ir atkarīgs no 

pēdējam piederošās domājamās daļas lieluma. Ar domājamo daļu korelē: 

1) tiesības saņemt labumus, kādus dod kopīpašuma priekšmets (piem., tiesības 

saņemt nomas maksu, kur lielāka domājamā daļa piešķir tiesības uz lielāku nomas 

maksas apmēru); 

2) pienākums nest zaudējumus, kādi ceļas kopīpašuma priekšmetam (piem., 

pienākums segt remonta izdevumus, lielākas domājamās daļas īpašnieks sedz 

attiecīgi lielāku izdevumu daļu); 

3) pienākums nest uz kopīpašuma priekšmetu attiecināmos apgrūtinājumus, 

uzturēšanai nepieciešamos izdevumus (piem., pienākums maksāt nekustamā 

īpašuma nodokli, apsaimniekošanas u.c. izdevumus, kur lielākus maksājumus veic 

kopīpašnieki, kuru daļas ir lielākas). 

Īpaši jāuzsver kopīpašnieku atbildības jautājums. Civillikums neparedz kopīpašnieku 

solidāru atbildību. Vienīgais starp kopīpašniekiem esošais atbildības veids ir atbildība 

proporcionāli domājamo daļu lielumam. Tā kā šis princips nav nostiprināts tiesību aktos, tad, 

kā darbā jau iepriekš analizēts, ir bijuši gadījumi, kuros tiesību piemērotāji atbildības sadalē 

starp kopīpašniekiem ir piemērojuši kopīpašnieku solidāru atbildību.58  

Ārpus sasaistes ar domājamo daļu ir šādas kopīpašnieka tiesības, proti, tiesības, kas 

kopīpašniekiem pieder vienādā mērā, neatkarīgi no domājamās daļas lieluma: 

1) pirmpirkuma un izpirkuma tiesība (ar izņēmumu, kas noteikts Civillikuma 

1073.panta otrajā daļā, proti, ja izlietot pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības 

pieteicas reizē vairāki kopīpašnieki, tad viņi atsavināto daļu iegūst kopīgi un 

sadala to savā starpā līdzīgās daļās, ja paši nevienojas citādi); 

2) tiesības prasīt kopīpašuma izbeigšanu; 

3) kopīpašnieka rīcības brīvības tiesība attiecībā uz piekrišanas došanu rīcībai ar 

kopīpašuma priekšmetu. 

Tieši pēdējā no nosauktajām tiesībām uzskatāmi akumulējas kopīpašuma 

apgrūtinājumus nesošā daba. Neatkarīgi no domājamās daļas lieluma, neatkarīgi no savas 

rīcības motīviem kopīpašnieks vienmēr ir brīvs savā gribas izpausmē dot vai nedot piekrišanu 

                                                 
58 Sīkāk skatīt: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2011.gada 21.septembra 
lēmumu lietā Nr.SKC-1089/2011. [aplūkots 05.09.2014.]. Pieejams: 
http://www.at.gov.lv/files/archive/department1/2011/1089-mainita%20judikatura.doc.  
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rīcībai ar kopīpašuma priekšmetu. Kopīpašnieka veto tiesība, kas, lai arī nav noteikta likumā 

expresis verbis, ir kopīpašuma tiesisko seku izpausme. Tādējādi, kopīpašniekam, kurš 

apveltīts ar vismazāko domājamo daļu skaitu, noteiktās situācijās ir tāds pats tiesību apjoms, 

kā citiem. Likums neparedz tiesības kopīpašniekiem kādus jautājumus izlemt ar balsu 

vairākumu. Situācijas tiesisko pusi un neiespējamību nodot jautājumu izlemšanu (rīcību ar 

kopīpašuma priekšmetu) kopīpašnieku vairākumam raksturo domājamās daļas cēloniskais 

sakars ar īpašuma tiesības saturu. Īpašuma tiesību kā vienu veselu veido likumā noteikto 

tiesību un pienākumu summa, kas piešķir tās īpašniekam absolūtu varas tiesību pār īpašuma 

objektu. Tā nav sadalāma komponentēs, atsevišķi nodalot tiesības un pienākumus, to nav 

iespējams piešķirt vairākumam, vai tiesības sadalot pēc to piešķirto prioritāšu nozīmīguma. 

Piemēram, būvniecības tiesības atsevišķi, tiesības gūt augļus atsevišķi utt.  Īpašuma tiesību ir 

iespējams sadalīt, nodalot daļu no katras to veidojošās tiesības un pienākuma un nododot 

atdalītās tiesību un pienākumu daļas tiesību subjektiem. Procesu raksturo tiesību subjekta 

daļēja atteikšanās no savām tiesībām par labu citiem tiesību subjektiem un daļēja savu 

pienākumu deleģēšana citiem tiesību subjektiem. Domājamā daļa ir īpašuma tiesības virtuālā 

sadalījuma atspoguļojums. Īpašuma tiesības pārnešana uz vairākiem tiesību subjektiem 

nepavairo to tā, ka katram no tiesību subjektiem ir individuāla īpašuma tiesība. Lai izlietotu 

īpašuma tiesību, tiesību subjektiem tā jāakumulē. Īpašuma tiesības sadalījuma rezultātā, kā 

tiesiskās sekas rodas īpašuma apgrūtinājums, kas jēdzieniski jāsaprot kā darbības rezultātā 

radies kavēklis, šķērslis, slogs.59  

Civillikums nenosaka kārtību, kādā izsakāma tiesību nodošana, veidojot kopīpašumu. 

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 49.pantu, nostiprinot zemesgrāmatā vairākām personām 

nedalīti piederošās tiesības, katrai no viņām piederošā domājamā daļa jānoteic skaitliski.60 

Sīkākus paskaidrojumus likumdevējs nav sniedzis un tiesību akti nenosaka daļu izveidošanas 

principus vai veidus. Juridiskajā literatūrā prevalē viedoklis, ka domājamā  daļa ir īpašuma 

tiesības daļa uz kopējo lietu. Tāda pozīcija izriet no kopīpašuma definīcijas. Šī teorija ir 

pazīstama kā “tiesību daļas” vai “daļas no tiesības” teorija. Uzreiz jāatzīmē, ka ne visi tiesību 

zinātnieki atbalsta šo teoriju. Diskusiju pamatā ir īpašuma tiesības juridiskā daba, proti, 

uzskats, ka īpašuma tiesība ir absolūta un nedalāma, bez tam, iztrūkst priekšstatu par to, kā 

dalāma īpašuma tiesība. Juridiskajā literatūrā sastopams viedoklis, saskaņā ar kuru nav 

pieņemama izpratne par domājamās daļas būtību kā subjektīvās īpašuma tiesības daļu, jo 

subjektīva tiesība nevar tikt sadalīta daļās. Tā vai nu ir, vai tās nav. Tik kategoriskam 

                                                 
59 Latviešu valodas vārdnīca: 30 000 pamatvārdu un to skaidrojumu. Rīga: Avots, 2006. 64. lpp. 
60 Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.12.1937., stājas spēkā 05.04.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.11, 08.04.1993., 49.pants.  
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uzstādījumam autore pamatu neredz. Kopīpašuma tiesība savu dzīvotspēju ir pierādījusi. 

Apstāklis, ka kopīpašuma tiesība ir sareţ ģīta juridiska konstrukcija un darījumos prasa 

daudzpakāpju izlietošanu, nevar kalpot par pamatu kopīpašuma noliegšanai. Jāsaprot, ka 

īpašuma tiesības apjoms netiek nošķirts vai nodalīts tiesību subjektiem, tas “horizontāli” tiek 

sadalīts starp vairākiem nesējiem, īpašuma tiesībai paliekot nedalītai. 

Saskaņā ar citu teoriju, kas uzplaukumu piedzīvoja 20.gs. sākumā,61 domājamā daļa 

tiek uztverta kā lietas vērtības noteikta daļa. Tas nozīmē, ka kopīpašniekam pieder nevis lietas 

reāla daļa, vai īpašuma tiesības daļa, bet daļa no lietas vērtības, ko nosaka kā katra 

kopīpašnieka  ieguldījumu kopējā lietā (kopīpašniekam piederošās daļas (ieguldījuma) vērtība 

pret lietas kopējo vērtību). Autore pievienojas minētā uzskata kritiķiem, jo tāda izpratne ir 

vairāk matemātiska nekā tiesiska un nedod atbildi uz jautājumu: kam pieder lieta kopumā kā 

viens vesels, ja katra kopīpašnieka īpašuma tiesība ir attiecināma un saistāma ar viņa 

ieguldījumu? Tomēr teorija ir ievērojama ar to, ka norāda uz domājamās daļas nozīmīgu 

īpašību – tās maiņas vērtību, t.i., definē, ka daļai pretī var likt objektīvi noteiktu materiālo 

vērtību.  

Tomēr domājamās daļas kā tiesību institūta satura atklāšana nebūtu pilnīga, neapskatot 

teoriju par lietas domājamo daļu. Ievērojamais tiesību zinātnieks Dmitrijs Meiers (Д. И. 

Мейер) vēl 19.gs., raksturojot kopīpašumu, norādīja, ka kopīpašuma tiesība ietver lietas 

nedalāmību, bet ne tajā nozīmē, ka lietu nevarētu fiziski sadalīt, bet gan tāpēc, ka katrā no 

kopējās lietas daļiņām akumulējas (savienojas) katram no kopīpašniekiem piederošā īpašuma 

tiesība. Tātad, ja lietas katrā atomā (lietas daļā) ikvienam no kopīpašniekiem pieder kāda 

domājamā daļa, tad tāda pati daļa ikvienam no kopīpašniekiem pieder arī veselā lietā. Bet nav 

iespējams nodalīt, kāda tieši lietas reālā daļa pieder kopīpašniekam.62 Jāatzīst, ka šāds 

domājamās daļas traktējums ir dominējošais. Par labu šādai izpratnei liecina domājamās daļas 

vēsturiskā izpratne, kas atspoguļojumu radusi senās Romas juristu darbos, jautājuma būtības 

pietiekama un saprotama atklāšana, kā arī atbilstība loģikas likumiem, jo secinājums ir 

veidots deduktīvi, nosakot, ka, ja uz ikvienu lietas daļu ir attiecināmas ikviena kopīpašnieka 

īpašuma tiesības, tad tās ir attiecināmas uz lietu kopumā, jo vesela lieta sastāv no šīm daļām. 

Secīgi izrietošs ir jautājums par domājamo un reālo daļu savstarpējām sakarībām. 

Domājamā daļa, kaut nemateriāla, tomēr var dot priekšstatu par lietas atbilstošo reālo daļu. Ja 

kopīpašniekam atbilstoši domājamai daļai valdījumā un lietojumā tiek fiksēta kopīpašumā 

                                                 
61 Teorijas pamatlicējs ir civiltiesību speciālists, tiesību zinātnieks Gabriels Šeršeņevičs (Г. Ф. Шершене вич). 
Sīkāk: Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права: в 2-х т. Т. 1. Москва: Издание Бр. 
Башмаковых, 1914. c. 358-359. 
62 Мейер,Д.И. Русское гражданское право:  2-х ч. Москва: Статут, 2000. 831 c. (Классика российской 
цивилистики). 
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esošās lietas daļa, tad pieņemts runāt par reālo daļu. Tas ļauj atzīt daļas institūta duālismu. 

Runājot par kopīpašuma daļu, jāsaprot gan tās nemateriālā, gan materiālā būtība. Vienlaikus 

jāuzsver, ka kopīpašuma daļas abas puses nav antagonismi. Daļas nemateriālā un materiālā 

būtība papildina viena otru. Valdot un lietojot kopīpašumā esošo lietu, kopīpašnieks jebkurā 

gadījumā vienlaikus valda un lieto savu domājamo daļu. Tā ir kopīpašuma specifika. Katram 

kopīpašniekam ir dominējošs stāvoklis kā attiecībā uz kopīpašuma priekšmetu, tā attiecībā uz 

savu daļu. Kopīpašuma priekšmetu katrs no kopīpašniekiem ar pārējo kopīpašnieku 

piekrišanu ir tiesīgs valdīt, lietot un rīkoties ar to, bet rīcībai ar savu domājamo daļu 

kopīpašniekam nav nepieciešama pārējo kopīpašnieku piekrišana. Tas dod pamatu atzīt, ka 

tieši domājamā daļa ir īpašuma tiesības objekts kopīpašumā. Domājamā daļa ir individuāli 

noteikta, tā ietver materiālas lietas ideālu daļu, uz kuru ekskluzīvas tiesības ir individuāli 

noteiktam subjektam, un  galvenais – uz kuru citiem kopīpašniekiem nav tiesību. 

Reālo daļu nošķiršana vairāk ir saistīta ar darījumu veikšanas praksi, kā tiesību 

problēmām. Reālās daļas noteikšana nav obligāta prasība un no tiesību zinātnes viedokļa nav 

kopīpašuma raksturelements, bet tās noteikšana var sekmēt nekustamā īpašuma kvalitatīvāku 

apsaimniekošanu, civiltiesisko darījumu pārskatāmību un efektivizāciju. Kā papildus 

arguments par labu reālo daļu noteikšanai jāuzsver, ka, piemēram, tādā darījumu veidā kā 

noma (īre) domājamā daļa nemaz nevar būt darījuma priekšmets.63  

Reālo daļu noteikšanai jābūt visu kopīpašnieku saskaņotam gribas izteikumam, t.i., 

jābūt vienošanās par reālo daļu noteikšanu. Citāds risinājums pat teorētiski nav pieļaujams, jo 

tas leģitimētu katra kopīpašnieka tiesības patvaļīgi noteikt reālās daļas, nerēķinoties ar citu 

kopīpašnieku tiesībām. Likumdevējs reālo daļu noteikšanas jautājumiem nav pievērsis 

pietiekamu uzmanību un attiecīgas tiesību normas Civillikums nesatur. Tiesiskā regulējuma 

neesamību ir aizpildījusi prakse. Latvijā tā attīstījusies divos virzienos. Pirmkārt, reālā daļa 

tiek noteikta vienlaikus ar ideālo daļu, iegūstot īpašuma tiesības tiesiska darījuma rezultātā. 

Ilustrācijai piemērs no domājamo daļu pirkuma līguma: 

“1.3. Atbilstoši pārdodamajai nekustamā īpašuma [Nekustamā īpašuma nosakums], 

[Nekustamā īpašuma adrese] 1/3 domājamajai daļai PIRCĒJA valdījumā un lietojumā tiek 

nodota zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [zemes gabala kadastra apzīmējums] daļa 

120900 kv.m. platībā, kas šim līgumam pievienotajā zemes robežu plānā ir apzīmēta ar ciparu 

1.” 

                                                 
63 Tas izriet no Civillikumā noteiktās nomas (īres) definīcijas. Civillikuma 2112. pants nosaka, ka noma vai īre ir 
līgums, ar ko viena puse piešķir vai apsola otrai par zināmu nomas vai īres maksu kādas lietas lietošanu. 
Ievērojot domājamās daļas nemateriālo būtību, tā neiekļaujas izpratnē par „lietu”.  
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 Praksē īpašuma tiesības sadalījuma domājamās daļās pierakstam un praktiskajai 

izteikšanai izmanto daļskaitli, jo tas ir skaitlis, kas raksturo kādu noteiktu daļu no viena 

veseluma. Skaitlis virs daļsvītras apzīmē daļu skaitu, bet zem daļsvītras esošais skaitlis – 

daļas lielumu. Tādā veidā īpašuma tiesība var tikt sadalīta starp neierobeţ otu skaitu tiesību 

subjektiem, jo skaitli „1” var izteikt kā daļskaitli ar jebkuru skaitli saucējā. Tā, 1 = 4/4 = 

20/20 = 110/110 = 3000/3000, un tamlīdzīgi. 

 Piemēram, vienu veselu, sadalot divās daļās, iegūstam divas vienādas daļas, ko 

pieraksta: ´ un ´. Tas nozīmē, ka īpašuma tiesība pieder diviem tiesību subjektiem vienādās 

daļās. Darījumos īpašuma tiesības sadalījums domājamās daļās ir atkarīgs tikai no līdzēju 

gribas, no tā, cik lielu tiesības daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, darījuma rezultātā, nodod 

citam tiesību subjektam. Būtiski ir atzīmēt, ka šis sadalījums neattiecas uz īpašuma tiesības 

objektu. Tas netiek sadalīts reālās daļās un paliek kā viena lieta. Kā tika noskaidrots, 

kopīpašuma domājamā daļa ir virtuāls lielums, kas nav piesaistīts kopīpašuma objekta reālai 

daļai. Tas izriet arī no Civillikuma 1067.panta pirmajā daļā dotās kopīpašuma definīcijas.  

Ilustrācijai piemērs: īpašuma tiesība uz nekustamo īpašumu (Īpašums), kas sastāv no 

zemes gabala un ēkas uz tās, zemesgrāmatā nostiprināta personai A. A atsavina ½ domājamo 

daļu no Īpašuma personai B. Darījuma rezultātā zemesgrāmatā uz Īpašumu īpašuma tiesība 

tiek nostiprināta A – ½ domājamās daļas apmērā un B – ½ domājamās daļas apmērā. 

Īpašuma sastāvs nav mainījies, bet A īpašuma tiesības apjoms ir samazinājies uz pusi. 

Īpašuma tiesību uz Īpašumu veido A un B piederošo domājamo daļu summa. Ja A atsavina ½ 

domājamo daļu no viņam piederošās ½ domājamās daļas C, bet B – atsavina ½ domājamo 

daļu no viņam piederošās ½ domājamās daļas D, tad A, B, C, D katrs iegūst īpašuma tiesību 

¼ domājamās daļas apmērā. Kopīpašnieku skaits un īpašuma tiesības apjoms savstarpēji 

korelē, proti, jo vairāk ir tiesību subjektu (kopīpašnieku), jo mazāka ir katram no viņiem 

piederošā īpašuma tiesības daļa. 

Juridiskajā literatūrā ir sastopams viedoklis, ka pretēji minētajam piemēram, daļu no 

domājamās daļas vispār nav iespējams atsavināt.64 Izvērtējot tiesību zinātnieka viedokli, 

autore secina, ka tas nav pamatots un tam nevar piekrist. Tam nav tiesisku šķēršļu, jo neviens 

tiesību akts nesatur aizliegumu atsavināt daļu no domājamās daļas, tam nav arī faktisku 

šķēršļu – jo matemātiski daļu ir iespējams sadalīt mazākās daļās. Sadalot domājamo daļu 

mazākās vienībās, notiek īpašuma tiesības transformēšana, pārnesot daļu no atsavinātāja 

tiesības uz ieguvēju, bet tas neietekmē īpašuma tiesību kā veselumu un neaizskar pārējo 

kopīpašnieku jau iegūtās tiesības. K.Sklovska (K.Скловский) viedoklis, ka daļas no 

                                                 
64 Скловский, K. И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. 
Практические вопросы. Москва: Статут, 2004. c.211. 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Da%C4%BCsv%C4%ABtra&action=edit&redlink=1
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domājamās daļas atsavināšana ir pretrunā tiesībās esošajam uzstādījumam neveidot jaunus 

kopīpašumus, tādējādi mazinot kopīpašuma īpatsvaru, ir tikai viņa interpretācija, viņa 

redzējums, kas netiek pamatots ar konkrētām tiesību normām un netiek argumentēts. 

Darījumi, kuru objekts ir daļa no domājamās daļas, ieņem stabilu vietu civiltiesiskajā 

apritē un to tiesiskumu nav pamata apšaubīt. 

 Domājamās daļas noteikšanas pamats zemju un/vai būvju nekustamajos īpašumos ir 

līdzēju vienošanās. Atšķirīgs situācijas regulējums ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (kas 

sadalītas dzīvokļu īpašumos) kopīpašuma, kas pieder pie dzīvokļa īpašuma, domājamo daļu 

noteikšanā. Likuma “Dzīvokļa īpašuma likums” 5.panta pirmā daļa nosaka, ka dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība 

pret visu dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu kopējo platību.65 Vai ir iespējams noteikt 

vienotu domājamās daļas noteikšanas kārtību? Izmantojot šo likuma normu, piemēram, 

nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes gabala 3838 kvm platībā, domājamā daļa būtu 

jāveido, ņemot par pamatu, ka viens vesels ir 3838/3838 domājamās daļas. Mazākā iespējamā 

domājamā daļa būtu 1/3838. Tādējādi tiesību subjektam būtu liegta iespēja veikt darījumu ar 

domājamo daļu, kas mazāka par 1/3838, kas, nenoliedzami, ir viena no privāttiesību būtiskāko 

principu – līgumu brīvības principa, pārkāpums. Līgumu brīvība nozīmē to, ka līdzēji var 

veidot līgumattiecības un noteikt līguma saturu uz savstarpējas saprašanās un brīvas izvēles 

pamata. Līgumu brīvības princips ir privātautonomijas nozīmīgā izpausme un viens no 

nozīmīgākajiem civiltiesību pamatprincipiem. Brīvā tirgus ekonomikas apstākļos mantisko 

labumu apmaiņa notiek atbilstoši pieprasījumam un piedāvājumam, līdzējiem brīvi 

vienojoties par līguma priekšmetu un cenu.66 Līgumu brīvības princips nostiprināts Eiropas 

līgumu tiesību principos (ELTP), ko sastādīja Eiropas vadošie zinātnieki Dānijas profesora 

Oles Lando vadībā.67 Tiem nav vispārobligāts raksturs, bet šis fakts pats par sevi nedrīkst 

mazināt ELTP lomu modernā, demokrātiskā valstī, veicot darījumus ar nekustamo īpašumu. 

Tiesību doktrīnā norādīts, ka vispārējie tiesību principi ir tiesību avots. Norādītajā aspektā 

autore nevar atbalstīt Jāņa Kārkliņa disertācijā, kas veltīta Latvijas līgumtiesību 

modernizācijas virzieniem, izteikto viedokli, ka: “vispārīgos tiesību principus identificē un 

formulē, vadoties no oficiālo tiesību vispārīgā gara. Tā kā ELTP nav oficiāli rakstītās tiesības, 

                                                 
65 Dzīvokļa īpašuma likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.10.2010., stājas spēkā 01.01.2011. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.183, 17.11.2010., 5.pants pirmā daļa.  
66 Balodis, K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 176. lpp. 
67 Principles of European Contract Law. Part I and II., Part III. The Hague, London, Boston: Kluwer Law 
International, 2000–2003.  
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tad tajos ietvertie principi nav uzskatāmi par tiesību avotu.”68 ELTP vērtējami kā 

izkristalizējušies augstākās raudzes tiesību principi, kopējā kārtība, kas īpaši svarīga ir 

globalizācijas kontekstā. Minētais atrodas cēloņsakarībā ar tiesību aktos nostiprināto īpašuma 

tiesības absolūtisma principu. Tādējādi domājamās daļas veidošanas kārtība nav ierobeţ ojama 

un pakļaujama regulējumam likumā. Situācija, ka daţ ādu īpašumu veidiem noteikta atšķirīga 

domājamās daļas veidošanas kārtība, nav vērtējama kritiski, jo dzīvokļa īpašumu regulē 

speciālās tiesību normas, kas ietvertas “Dzīvokļa īpašuma likumā”.  

Īpašuma tiesības piederības fakta publisko ticamību nodrošina ieraksti zemesgrāmatā 

un zemesgrāmata kā institūcija, kas nodrošina nekustamo īpašumu lietu uzturēšanu un 

aktuālos ierakstus. Tas izriet no Zemesgrāmatu likuma 1.panta: “Zemesgrāmatās ieraksta 

nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem 

pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība.”69 Noteiktā kārtība ir vērtējama kā darījumu 

ar nekustamo īpašumu procesuālais pamats, kas vērsta uz iespējami pilnīgu darījumā iesaistīto 

personu interešu un tiesību aizsardzību un nodrošināšanu. Tieši ieraksts zemesgrāmatā, 

nekustamajam īpašumam atvērtajā nodalījumā (folijā), ir avots, no kura rodama publiski 

ticama informācija par īpašniekiem un viņiem piederošām īpašuma tiesības daļām. Nav 

pamata šaubīties par Latvijas zemesgrāmatu materiāltiesiskā un tehniskā nodrošinājuma 

ilgtspēju. Eiropas valstu nekustamo īpašumu un darījumu ar tiem reģistrācijas iestāţ u 

salīdzinājums70 ļauj secināt, ka Latvijā ir progresīva sistēma, kas nodrošina datu pilnīgu 

aptveri, uzglabāšanu un apstrādi. 

Darījumu kvalitātei un to izpildes procesa tiesiskumam ir būtiski, lai zemesgrāmatu 

ieraksti atspoguļotu faktisko situāciju, būtu saprotami, paredzami un analoģiski attiecināmi uz 

līdzīga veida tiesībām. Zemesgrāmatas folijas I.daļas 2.iedaļā norāda īpašnieka identifikācijas 

datus (vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, vietu/personas/nodokļu maksātāja kodu, tiesību 

pamatu) un viņam piederošo nekustamā īpašuma daļu. Lai cik skaidra no interpretācijas 

viedokļa būtu tiesību norma, kas nosaka ierakstāmos datus71, praksē ir gadījumi, kuros 

zemesgrāmatu ieraksti veikti pēc atšķirīgas datu atspoguļošanas metodoloģijas. Norādot 

                                                 
68 Kārkliņš, J. Latvijas līgumtiesību modernizācijas galvenie virzieni: promocijas darba kopsavilkums juridisko 

zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. 20.lpp. [aplūkots 02.02.2013.] 
Pieejams: http://www3.acadlib.lv/greydoc/Karklins_disertacija/Karklins_lat.doc.  
69 Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.12.1937., stājas spēkā 05.04.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.11, 08.04.1993., 1.pants.   
70 Piemēram, Lietuvas Nekustamā īpašuma reģistrs satur Latvijas zemesgrāmatām līdzīgu informāciju, Igaunijas 
zemesgrāmata kopīpašuma gadījumā norāda, vai īpašums ir līdzīpašums vai kopīpašums (norādot katra 
kopīpašnieka domājamās daļas), Vācijas zemesgrāmata akcentē lietu tiesības, Zviedrijas Nekustamā īpašuma 
reģistrs papildus sniedz nodokļu ziņas, kamēr Francijā vienota nekustamā īpašuma reģistra nav. [aplūkots 
5.02.2013.] Dati pieejami: https://e-justice.europa.eu/content_land_registers_in_member_states-109-lv.do.  
71 Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.12.1937., stājas spēkā 05.04.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.11, 08.04.1993., 16.pants.  

http://www3.acadlib.lv/greydoc/Karklins_disertacija/Karklins_lat.doc
https://e-justice.europa.eu/content_land_registers_in_member_states-109-lv.do
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kopīpašniekiem piederošo domājamo daļu nekustamajā īpašumā, kura sastāvā ir dzīvojamās 

ēkas, zemesgrāmatā atsevišķos gadījumos tiek norādīts konkrēts dzīvoklis (vai nedzīvojamā 

telpa), kas ir nodota kopīpašnieka individuālā lietošanā. Aplūkojot nekustamā īpašuma 

Mārstaļu ielā [...], Rīgā72  foliju, redzams, ka nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 

688 kvm platībā, uz kura atrodas 4-stāvu dzīvojamā ēka, lit.Nr.1. Vēsturiskie ieraksti liecina, 

ka īpašuma tiesības attiecīgo domājamo daļu apmērā 1997.gadā nostiprinātas Ļ.K., A.G. un 

V.G. Folijā nav datu par to, ka kopīpašnieki būtu noslēguši kopīpašuma dalītas lietošanas 

līgumu. Ieraksti par veiktajiem darījumiem liecina, ka laika posmā no 1998.gada līdz 

2002.gadam kopīpašnieki ir atsavinājuši daļu no viņiem piederošajām domājamām daļām. 

Darījumi reģistrēti un tiesības nostiprinātas, saskaņā ar likuma “Zemesgrāmatu likums” 

16.panta prasībām, norādot īpašniekus un viņiem piederošo domājamo daļu apmēru un tiesību 

pamatu. Situācija mainījās pēc 2002.gadā veikta atsavināšanas darījuma, kad folijas II.daļas 

1.iedaļas ierakstā pēc īpašnieka personas datiem un viņam piederošās domājamās daļas 

apmēra tika norādīts konkrēts dzīvoklis, kas nodots kopīpašnieka lietošanā: īpašnieks I.L., 

īpašuma tiesība nostiprināta uz zemes un ēku 93/2429 domājamām daļām, lietošanā dzīvoklis 

Nr.10. Autore uzsver, ka ieraksta pamats ir domājamo daļu pirkuma līgums, kas noslēgts starp 

vienu no kopīpašniekiem un tiesību ieguvēju I.L. Līdzīga situācija un zemesgrāmatu ieraksti 

ir atrodami nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra iela [...], Rīga73 folijā, nekustamā 

īpašuma Bruņinieku iela [...], Rīga74 folijā, nekustamā īpašuma Stabu iela [...], Rīga75 folijā, 

un citu nekustamo īpašumu lietās, kas ļauj apgalvot, ka tā ir stabila zemesgrāmatu prakse. 

Zemesgrāmatu nodalījumu analīze parāda, ka tāda veida ieraksti ir raksturīgi galvenokārt 

Rīgas pilsētā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kuru sastāvā ir dzīvojamās ēkas. Tas 

saistīts ar vēsturiski noteiktiem apstākļiem. Dzīvojamo ēku, kas, privātīpašumu atjaunojot, 

nonāca privāto īpašnieku rokās, īpatsvars tieši Rīgā bija vislielākais. Principā prakse 

kopīpašumā norādīt dzīvokli, kas nodots kopīpašnieka lietošanā, būtu atbalstāma, jo tas 

sistematizētu ierakstus zemesgrāmatā, tie būtu vieglāk uztverami un visa veida darījumos 

kliedētu šaubas par darījuma objektu. Pašreizējā kārtība, ka ieraksti principā tiek veikti 

patvaļīgi, nesistemātiski, neievērojot vienotu metodi, darījumu veikšanas procesuālo pusi un 

zemesgrāmatu ierakstu kvalitāti tikai pasliktina. 

                                                 
72 Sīkāk: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6123. [aplūkots 05.02.2013.] Pieejams: 
www.zemesgramata.lv.  
73 Sīkāk: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.7507. [aplūkots 05.02.2013.] Pieejams: 
www.zemesgramata.lv.  
74 Sīkāk: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.513. [aplūkots 05.02.2013.] Pieejams: 
www.zemesgramata.lv.  
75 Sīkāk: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.792. [aplūkots 05.02.2013.] Pieejams: 
www.zemesgramata.lv.  
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Kāpēc minēto ierakstu forma atzīstama par juridisku brāķi? Kopīpašnieka lietošanas 

tiesību uz konkrētu kopīpašuma lietas daļu noteikšanā kopīpašniekam piederošā domājamā 

daļa transformējas par objektīvi noteiktu, reālu daļu no kopīpašuma priekšmeta, kuru ir tiesīgs 

lietot konkrēts tiesību subjekts. Autores ieskatā, tas dod pamatu atzīt, ka lietošanas tiesību 

noteikšana ir rīcība ar visu kopīpašuma priekšmetu. Neviens atsevišķs kopīpašnieks nav 

tiesīgs patvaļīgi noteikt kopīpašuma priekšmeta konkrēto daļu. To aizliedz Civillikuma 

1068.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī 

noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu [...].76 Minētajai tiesību 

normai ir imperatīvs raksturs.  

Lietošanas tiesību uz konkrētu nekustamā īpašuma daļu norādīšanai minētajā kārtībā 

un nostiprināšanai zemesgrāmatā nav juridiska pamata arī tāpēc, ka kopīpašnieku tiesībām uz 

dzīvokli, ienākumu un izdevumu sadalīšanu u.t.t., kas dibinās uz līguma pamata, ir saistību 

tiesību raksturs un ar tiem trešām personām nav jārēķinās.77  

Tamlīdzīgi ieraksti maldina, ļauj pieņemt, ka tiesību subjektam pieder dzīvokļa 

īpašums kā tiesību objekts, nevis domājamā daļa kopīpašumā. Bez tam, prakse norādīt 

lietošanā esošo nekustamā īpašuma daļu bez kopīpašnieku vienošanās, atsaucas uz 

zemesgrāmatu ierakstu kvalitāti, kas savukārt negatīvi ietekmē darījumu veikšanai 

nepieciešamo zemesgrāmatu ierakstu publisko ticamību, pārskatāmību un atbilstību 

faktiskajiem apstākļiem. Ilustrācijai piemērs: nekustamais īpašums Augstrozes ielā [...], 

Rīgā78 sastāv no zemes gabala 1200 kvm platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka (lit.Nr.2) un 

saimniecības ēka (lit.Nr.3). Analizējot ierakstus, ir konstatējams, ka īpašnieks G.Š. µ 

domājamo daļu atsavinājis L.J., pie kam tiek norādīts, ka L.J. lietošanā ir telpas ēkas lit.Nr.2 

otrā stāva labajā spārnā, precizējot, ka tie ir dzīvokļi Nr.2 un Nr.3. Kad L.J. atsavina viņai 

piederošo µ domājamo daļu A.N., tad ieraksta par dzīvokļu lietošanas tiesībām vairs nav. 

Nākamajā darījumā, kurā G.Š. atsavina µ domājamo daļu A.G., tiek  norādīts, ka A.G. 

lietošanā ir dzīvoklis Nr.1, bet darījumā, kurā G.Š. atsavina µ domājamo daļu I.K. ieraksta 

par lietošanas tiesībām uz konkrētu dzīvokli nav. Tātad, pirmkārt, vienā un tajā pašā 

zemesgrāmatas folijā piekopta daţ āda prakse attiecībā uz ierakstu saturu79, bez motivācijas 

vienā gadījumā norādot, citā nenorādot konkrēto kopīpašuma priekšmeta daļu, kas tiek nodota 

                                                 
76 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937., 1068.panta pirmā daļa.  
77 Čakste, K. Nama sadalīšana dzīvokļos (turpinājums). Tieslietu Ministrijas Vēstnesis , 1933, Nr.9/10. 194.lpp.   
78 Sīkāk: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.15365. [aplūkots aplūkots 6.02.2013.] Pieejams: 
www.zemesgramata.lv.  
79 Līdzīgi ierakstu saturs atšķiras arī nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra iela [...], Rīga, folijā. Sīkāk: Rīgas 
pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.15365, [aplūkots aplūkots 6.02.2013.] Pieejams: www.zemesgramata.lv.  
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kopīpašnieka lietošanā. Otrkārt, neviens no ierakstiem neaptver visu nekustamā īpašuma 

sastāvu, proti, netiek izlemts jautājums par saimniecības ēkas lietošanas tiesībām.   

Iepriekšminētās prakses izbeigšana būtu liels solis darījumu tiesiskā nodrošinājumā. 

Savukārt vēsturisko ierakstu seku novēršanai un turpmākās prakses veidošanai, vienlaikus 

sakārtojot darījumu tiesisko vidi kvalitatīvi jaunā pakāpē, nepieciešams radīt jaunu tiesību 

institūtu – dzīvokļa tiesību kopīpašumā esošās daudzdzīvokļu ēkās. Autore piedāvā noteikt 

kopīpašumā esošo daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem vienoties par dzīvokļu un/vai 

neapdzīvojamo telpu lietošanas tiesību noteikšanu, proti, noteikt katram piederošo dzīvokļa 

tiesību. Lietu tiesībās valdošais numerus clausus princips aizliedz tiesību subjektiem pašiem 

radīt lietu tiesības, tāpēc vajadzīga likumdevēja aktīva darbība, papildinot Civillikumu ar 

attiecīgām tiesību normām. Autores priekšlikums ir Civillikuma 1070.pantu papildināt ar 

trešo daļu šādā redakcijā: “Kopīpašumā esošas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 

kopīpašnieki noslēdz rakstveida vienošanos, ar kuru nosaka katra kopīpašnieka 

dzīvokļa lietošanas tiesības, kas nostiprināmas zemesgrāmatā.” 

Domājamā daļa ir ne tikai tiesību un pienākumu mērs kopīpašumā, bet arī patstāvīgs 

civilās apgrozības priekšmets. Tēze atspoguļota ne tikai civiltiesību teorijā,80 bet savu 

apstiprinājumu guvusi arī judikatūrā: “Katra kopīpašnieka domājamā daļa kopīpašumā ir 

patstāvīgs civilās apgrozības priekšmets, un domājamās daļas atsavināšanai un maiņas līguma 

noslēgšanai vai domājamās daļas ieķīlāšanai līdzīpašnieku piekrišana nav vajadzīga, ja vien 

šāda rīcība neattiecas uz pārējo kopīpašnieku daļām (Civillikuma 1072. un 1073.pants, 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta lietas SKC-58/1999 un 

1235/2009).81 Konkrēto civillietu materiālus autore neuzskata par nepieciešamu atreferēt, jo 

tēze par domājamo daļu kā patstāvīgu civilās apgrozības priekšmetu netiek apstrīdēta, tā 

ieņēmusi stabilu vietu praksē un arī tiesību zinātnieku vidū nav atšķirīgu viedokļu. 

Savādāka situācija ir ar darījumu, kuru priekšmets ir domājamā daļa, atspoguļošanu 

līgumos un zemesgrāmatu ierakstos.  

 Praksē bieţ i darījuma priekšmeta formulējums darījumos ar kopīpašuma domājamām 

daļām ir juridiski nekorekts. Empīrisko materiālu izpēte ļauj apgalvot, ka atsavinājuma 

līgumos vairumā gadījumu darījuma priekšmets tiek formulēts šādi: “...Pārdevējs pārdod 

Pircējam .... domājamo daļu no viņam piederošā nekustamā īpašuma...”. Šāds formulējums 

var radīt priekšstatu, ka pārdota tiek nekustamā īpašuma daļa, uz kuru pircējs iegūst īpašuma 

tiesības kā uz atsevišķu objektu. Faktiski pircējs neiegūst īpašuma tiesības uz nekustamā 

                                                 
80 Sīkāk sktīt.: Rozenfelds, J. Publiskās ticamības princips, kopīpašuma tiesības uz nekustamu īpašumu un 
sacīkstes princips. Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens, 2011, Nr.3. 10.lpp. 
81 Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. Kopīpašums: tiesu prakses apkopojums, 2011. [apskatīts 14.02.2013.] 
Pieejams: http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/2011/kopipasums.doc.  
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īpašuma kādu reālu daļu. Uz nepieciešamību strikti nošķirt darījumus ar nekustamā īpašuma 

reālajām daļām no darījumiem ar domājamām daļām tika norādīts jau 1929.gada Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Senāta civilā kasācijas departamenta spriedumā.82 Darījuma 

priekšmets apskatāmajā piemērā ir īpašuma tiesības domājamā daļa. Apgalvojuma pareizību 

apliecina profesora K.Čakstes viedoklis, ka “katrs kopīpašnieks var rīkoties ar savu ideālo 

daļu”,83 un profesora J.Rozenfelda teiktais, ka “ar viņam piederošo daļu kopīpašnieks var 

rīkoties pilnīgi brīvi”.84 

Sintezējot teorijā paustos viedokļus un prakses materiālus, autore piedāvā šādu 

formulējumu: “... Pārdevējs pārdod Pircējam ... domājamo daļu no viņam piederošās 

īpašuma tiesības uz nekustamo  īpašumu....”.  

Apskatot zemesgrāmatu ierakstus par domājamās daļas ieķīlāšanu, ir redzams, ka 

zemesgrāmatu tiesneši, aizliegumu ierakstus, kas saistīti un attiecas uz domājamās daļas 

ieķīlāšanu, veic divejādi. Vienā variantā šādi: “domājamās daļas īpašniekam E.M., personas 

kods [...], noteikts aizliegums bez AS [...], nodokļu maksātāja kods [...], nekustamo īpašumu 

atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām”.85 Šajā pat folijā ir sastopams arī otrs 

ieraksta variants: “noteikts aizliegums bez [...], nodokļu maksātāja kods [...], rakstiskas 

piekrišanas atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām A.P., personas kods [...] 

piederošo domājamo daļu”.86  

Abu ierakstu veidu salīdzinājums, izmantojot tiesību normas interpretācijas 

gramatisko un sistēmisko metodes, atklāj pirmā ieraksta neatbilstību tiesību aktu prasībām. 

Kopīpašuma gadījumā kopīpašnieks ir tiesīgs ieķīlāt viņam piederošo domājamo daļu (un 

nevis nekustamo īpašumu). Tas izriet no Civillikuma 1072.panta. Jāuzsver, ka tieši domājamā 

daļa ir darījuma priekšmets ķīlas darījumos, kur kopīpašnieks ieķīlā viņam piederošo 

domājamo daļu, līdz ar ko zemesgrāmatu tiesnešiem absolūti nav pamata attiecināt hipotēku 

uz visu nekustamo īpašumu. Šāds ieraksts ir maldinošs, neatbilstošs likumam un faktiskajiem 

apstākļiem. Uz šo problēmu norāda Tieslietu ministrijas speciālisti anotācijā par 

nepieciešamajiem grozījumiem Zemesgrāmatu likumā: “Saskaņā ar Civillikuma 1295.pantu, 

ja kopīpašnieks ieķīlā kopējo lietu, tas ir, nekustamo īpašumu, ar pārējo kopīpašnieku 

piekrišanu, tad ķīlas tiesība attiecas uz visu lietu, bet bez pārējo piekrišanas viņš drīkst ieķīlāt 
                                                 
82 Spriedums Nr.158. No: Senāta civilās kasācijas departamenta 1929.gada spriedumi: Tieslietu ministrijas 
vēstneša pielikums. Rīga: Valsts tipogrāfija, 1937. 147.–148.lpp. 
83 Čakste, K. Civiltiesības: rokraksta vietā. Rīga: [b.i.] 1940. 44.lpp. 
84 Rozenfelds, J. Lietu tiesības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 75.lpp. 
85 Skatīt: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6123. [aplūkots 14.02.2013.] Pieejams: 
www.zemesgramata.lv. Formulējums, ka apgrūtinājums attiecas uz nekustamo īpašumu, ir izplatīti. Analoģiski 
ieraksti ir atrodami Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4601, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr.792, u.c. 
86 Skatīt: Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6123. [aplūkots 14.02.2013.] Pieejams: 
www.zemesgramata.lv.  

http://www.zemesgramata.lv/
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tikai savu kopējās lietas domājamo daļu. Pastāvot minētai iespējai, Zemesgrāmatu likuma 

34.panta otrā daļa noteic, ka gadījumos, ja nostiprinātā tiesība neattiecas uz visu nekustamo 

īpašumu, tas ir, nostiprinātās tiesības attiecas tikai uz kopīpašnieka domājamo daļu, 

dokumentā, kas ir par pamatu nostiprinājumam, jābūt norādītam, ka nostiprināmās tiesības 

neattiecas uz visu nekustamo īpašumu, bet tikai uz tā noteiktām domājamām daļām. 

Vienlaikus Zemesgrāmatu likuma 47.panta otrā daļa noteic, ka zemesgrāmatas nodalījuma 

ceturtās daļas pirmajā iedaļā norāda parādnieku, ja nostiprinājums neattiecas uz visu īpašumu, 

bet tikai uz kopīpašnieka domājamo daļu.  

Neraugoties uz minēto, tajos zemesgrāmatu nodalījumos, kuros ir ievērojams skaits 

kopīpašnieku, attīstījusies tāda ierakstu veidošanas prakse, atbilstoši kurai ierakstos tika 

norādīts, uz kuru personu nostiprinātā tiesība neattiecas. Ievērojot, ka šāda prakse neatbilst 

zemesgrāmatu būtībai – sniegt informāciju par nostiprinātām tiesībām, kā arī nepieciešamībai 

nodalījumā atspoguļot aktuālos tiesību nostiprinājumus, zemesgrāmatas ieraksti precizējami, 

ievērojot Zemesgrāmatu likuma prasības.”87 

Apkopojot izklāstīto, jāsecina, ka: 

1) domājamās daļas vērtība tiek izteikta ar daļskaitli un tā atspoguļo īpašuma tiesības 

satura sadalījumu starp vairākiem tiesību subjektiem; 

2) kopīpašuma tiesība izveidojas tiesību subjektam daļēji atsakoties no savām 

tiesībām par labu citiem tiesību subjektiem un daļēji deleģējot savus pienākumus 

citiem tiesību subjektiem, kas tiek izteikts ar domājamās daļas palīdzību; 

3) domājamā daļa ir virtuāls lielums, kas nav piesaistīts kopīpašuma priekšmeta 

reālai daļai un tās matemātiskā vērtība var nesakrist ar ekonomisko vērtību; 

4) atsevišķos darījumos ar kopīpašuma domājamām daļām darījuma priekšmeta 

formulējums ir neatbilstošs tiesību aktu prasībām; 

5) kopīpašnieku tiesības un pienākumi iedalās tādos, kas korelē ar kopīpašniekam 

piederošo domājamo daļu skaitu, un tādos, kas nav atkarīgi no domājamo daļu 

skaita. 

Situācijas modernizācijai atbilstoši mūsdienu juridiskās domas tendencēm un tiesību 

attīstības perspektīvām Civillikumā būtu nepieciešams lietot tiesiski pamatotu terminoloģiju, 

izvērsti reglamentēt kopīpašnieku tiesības un pienākumus attiecībā uz domājamo daļu kā 

patstāvīgu civilās apgrozības priekšmetu. Minētā nodrošināšanai autore ierosina papildināt 

                                                 
87 Likumprojekta “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” anotācija [aplūkots 1.12.2014.]. Pieejams: 
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS11.nsf/0/F110C1CDB54A822DC2257B74004D58D1?OpenDocum
ent#b. 
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Civillikuma 1067.pantu ar domājamās daļas definīciju: “Domājamā daļa tiek izteikta ar 

daļskaiti. Domājamā daļa ir patstāvīgs civiltiesiskās apgrozības priekšmets.” 

 

 

1.3. Kopīpašnieku gribas tiesiskā nozīme un problēmas tās autentiskuma apliecināšanas 

mehānismos 

 

Jebkura tiesiska darījuma būtiska sastāvdaļa ir gribas izteikums, proti, tiesību subjekta 

iekšējā griba un tās materializācija. Latvijas tiesību sistēma ir liberāla jautājumā par gribas 

izteikuma formu. Gribu var izteikt noteikti (vārdiem, mutiski vai rakstiski, vai ar zīmēm, kam 

ir vārdu nozīme) vai klusējot.88  

Ievērojot īpašo darījumu veikšanas kārtību (rakstveida formu, publisko reģistrāciju un 

kopīpašnieku saskaņota gribas izteikuma nepieciešamību), sevišķu nozīmi gribas izteikums un 

tā fiksēšana tiesību aktos noteiktajā kārtībā, iegūst darījumos ar kopīpašumā esošu nekustamo 

īpašumu. Griba ir komplicēta psiholoģiski tiesiska parādība. Juridiskajā literatūrā norādīts, ka 

“gribas procesa iekšējo saturu, savstarpējā sakarībā, veido motīvs, subjektīvs priekšstats par 

darījuma tiesisko mērķi un subjekta veicamās darbības atbilstība tiesību normām un tiesību 

principu prasībām.”89 Balstoties uz šo definīciju, gribu var raksturot kā determinētu un 

motivētu tiesību subjekta vēlmi sasniegt nospraustu mērķi. Savukārt gribas izteikums ir 

tiesību subjekta iekšējās gribas publiska paziņošana, kuras rezultātā iekšējā griba tiek padarīta 

par uztveramu un saprotamu citiem tiesību subjektiem. Gribas izteikuma izpratnei vērtīgs ir 

profesora V.Jakubaņeca gribas izteikuma skaidrojums: “Gribas izteikums ir savas vēlēšanās 

izpausme, piekrišana kaut kam”.90 Iekšējā griba, kamēr tā nav publiski pausta, paliek kā 

tiesību subjekta iekšēja lieta, kamēr gribas izteikums var tikt pakļauts tiesiskai analīzei, tam 

var tikt dots novērtējums. Tomēr, tiesisko darījumu analīzē arī iekšējai gribai ir sava, 

konceptuāla nozīme. Autore pievienojas profesora K.Torgāna viedoklim, ka “iekšējai gribai 

var būt nozīme, noskaidrojot, vai subjekta darbības ir pareizi uztvertas, vai no situācijas varēja 

izrietēt, ka subjekta griba bija vērsta uz konkrētā darījuma veikšanu”.91 

Civiltiesiskajā zinātnē jautājums par gribu un tās izteikuma savstarpējo sakarību un 

tiesiskajām sekām pastāv sen. Diskusija veidojas par prioritātes jautājumu, vērtējot, kam 

                                                 
88 Tā kā šī darba mērķis nav gribas un tiesiska darījuma formas kā tiesību institūtu izpēte, tad autore šos 
jautājumus sīkāk neiztirzās. Attiecīgās tiesību normas satur Civillikuma Saistību tiesību daļa, 1427.-1468.pants. 
89 Егоров, Ю.П. Воля и ее изъявление в сделках. Законодательство, 2004, №.10. c. 53-58. 
90 Jakubaņecs, V. Juridiski terminoloģiskā skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2001. 
72.lpp. 
91 Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400.p.). Autoru kolektīvs K.Torgāna 
vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Mans īpašums, 1998. 37.lpp. 
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darījumā ir būtiskākā nozīme – gribai vai gribas izteikumam. Nenoliedzami, ka diskusijas 

pamatā ir gribas daţ ādā izpratne zinātnes nozarēs, kas pēta gribu, tādās kā psiholoģija, 

medicīna, filosofija un jurisprudence. Vienotas gribas definīcijas neiespējamība ir saistīta ar 

to, ka katra no minēto zinātņu nozarēm ar gribu saprot atšķirīgas kategorijas. Piemēram, griba 

tiek definēta kā psihisku norišu kopums, kuras izpauţ as motivētā, mērķtiecīgā, apzinātā 

darbībā, pārvarot kādas grūtības.92 Šo definīciju, kā pamatu gribas termina skaidrojumam ir 

izvēlējušies arī Terminu skaidrojošās vārdnīcas Civiltiesībās (lietu tiesības un saistību 

tiesības) autori, profesora Dr.hab.iur.Osvalda Joksta vadībā.93 Paplašinot un precizējot 

skaidrojumu, tiesību zinātnieks S.Aleksejevs (С.С.Алексеев) ar gribu saprot tiesību subjekta 

iekšēju vēlmi, kas vērsta uz noteiktu tiesisku rezultātu.94 

 Pienesumu gribas jautājumu izpētē un definējumā ir devusi arī tiesu prakse. 

Administratīvā rajona tiesa, vērtējot darījuma spēkā esamību no gribas esības viedokļa, ir 

konstatējusi, ka “personas griba privāttiesiskajās attiecībās ir subjektīvs un vienlaikus obligāts 

elements darījuma slēgšanai. Tā nav formāla prasība, bet gan apliecina darījuma dalībnieka 

patieso vēlmi stāties darījuma attiecībās un viņa sapratni par notiekošo”.95 

Pie autoritatīviem pētījumiem pieskaitāmi 19.gs. pirmās puses un mūsdienu Krievijas 

zinātnieku (tādu kā V.Vitrjanskis (В.В. Витрянский), M.Braginskis (М.И. Брагинский), 

D.Genkins (Д.М. Генкин), O.Joffe (О.С. Иоффе), G.Šeršenevičs (Г.Ф. Шершеневич)) darbi. 

Tajos izkristalizējas trīs pozīcijas. Saskaņā ar pirmo, ja griba atšķiras no tās izteikuma, tad 

priekšroka dodama gribai. Tā, V.Vitrjanskis (В.В. Витрянский) un M. Braginskis (М.И. 

Брагинский) norāda, ka “darījumu pamatā ir griba. Tieši tā izveido darījumu un tāpēc 

darījums ir gribas akts.”96 Otrā pozīcija paredz, ka darījums ir darbība un tāpēc juridiskās 

sekas tiek saistītas tieši ar gribas izteikumu kā aktīvu formu, tādējādi prioritāte tiek piešķirta 

gribas izteikumam. Savukārt, saskaņā ar trešo pozīciju – griba un tās izteikums ir vienlīdz 

svarīgi, jo likums ir orientēts uz gribas un tās izteikuma vienotību kā obligātu darījuma spēkā 

esamības priekšnoteikumu. 

                                                 
92 Griba. No: Skaidrojošā vārdnīca. [aplūkots 08.05.2014.] Pieejams: http://www.tezaurs.lv/sv/?w=griba.  
93 Joksts, O., Girgensone, B. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās (lietu tiesības, saistību tiesības). Rīga: 
Drukātava, 2011. 52.lpp. 
94 Алексеев, С.С. Гражданское право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2009. с.103. 
95 Administratīvās rajona tiesas 12.09.2011. spriedums lietā Nr.A420626810, A2156-11/6. [aplūkots 
22.05.2014.] Pieejams: http://www.tiesas.lv/files/AL/2011/09_2011/12_09_2011/AL_1209_raj_A-02156-
11_6.pdf. 
96 Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. Изд. 2-е, 
исправленное. Москва: Статут, 2000.c. 169. 

http://www.tezaurs.lv/sv/?w=griba
http://www.tiesas.lv/files/AL/2011/09_2011/12_09_2011/AL_1209_raj_A-02156-11_6.pdf
http://www.tiesas.lv/files/AL/2011/09_2011/12_09_2011/AL_1209_raj_A-02156-11_6.pdf
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Vērtējot minētās trīs pozīcijas, jāsecina, ka, atšķirīgi no doktrīnas, mūsdienās tomēr 

prevalē gribas izteikuma pareizības prezumpcija.97 Pie kam, gribas izteikumam ir pareizi un 

precīzi jāatspoguļo tiesību subjekta iekšējā griba, kā arī gribas izteikumam jāievēro tiesību  

aktos noteiktā forma.  

Kopīpašuma darījumos, atkarībā no gribas izteicējiem, kas darījumā izsaka savu gribu, 

autore izšķir: visu kopīpašnieku kopīgu gribu un katra kopīpašnieka individuālu gribu. Katrs 

kopīpašnieks kā tiesību subjekts ir apveltīts ar savu gribu un visu kopīpašnieku gribas summa 

veido visu kopīpašnieku kopējo gribu, kas nepieciešama rīcībai ar kopīpašuma priekšmetu98, 

t.i. atsevišķu tiesību subjektu saskaņota griba. Šāds gribas izteikums nepieciešams darījumos 

ar kopīpašuma priekšmetu ar trešajām personām (piem., atsavinot kopīpašuma priekšmetu, to 

iznomājot (izīrējot)) un gadījumos, kad notiek paša kopīpašuma priekšmeta faktiska 

pārveidošana (piem., pārbūve, restaurācija).  

Individuālās kopīpašnieka gribas izteikumam ir nozīme kopīpašnieku savstarpējās 

tiesiskajās attiecībās: vienam kopīpašniekam izsakot piekrišanas, dodot saskaņojumus, 

atsakoties no pirmpirkuma tiesībām.  

Darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem likumdevējs ir noteicis speciālu kārtību. 

Tiek prasīta rakstveida forma un darījuma rezultātā nodibināto tiesību nostiprināšana 

zemesgrāmatā.99 Nostiprināšana zemesgrāmatās uzskatāma par atsevišķu darījuma formu 

(rakstiska forma plus koroborācija).100  

Tādējādi augstākminētajos gadījumos, kad, veicot darījumu, kopīpašnieks līdz ar 

citiem izsaka savu gribu, kas akumulējas kopīpašnieku kopējā gribā, vai izsaka savu gribu 

individuāli, subjekta gribai ir jāmaterializējas rakstiskā dokumentā. 

Ievērojot, ka, saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 1.pantu, zemesgrāmatu ierakstiem ir 

publiska ticamība,101 tad, kopīpašnieka gribu saturošiem dokumentiem ir jābūt tādiem, kas 

neradītu šaubas par to autentiskumu, saprotot ar to, ka dokuments ir “tāds, kas saskan ar 

oriģinālu; tāds, kas pamatojas uz pirmavotu; neapšaubāms, ticams.”102 Gribas izteikumu 

fiksējošam dokumentam ir jāgarantē tiesiskā drošība, neiejaucoties tiesību subjekta “iekšējā” 

                                                 
97 Tas izriet no Civillikuma 1427.panta, saskaņā ar kuru “pie tiesiska darījuma būtības pieder tā taisītāja gribas 
izteikums, bet divpusējā vai vairākpusējā darījumā vajadzīgs visu tā dalībnieku saskanīgs gribas izteikums. 
Kamēr griba nav vēl izteikta, tai nav nekāda tiesiska spēka” (autores izcēlums). 
98 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937. 
99 Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.03.1993. Publicēts: Ziņotājs, Nr.1, 14.01.1993., 1483.panta trešā daļa. 
100 Torgāns, K. Līgumu un deliktu tiesību problēmas. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013. 63.lpp. 
101 Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.12.1937., stājas spēkā 05.04.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.11, 08.04.1993. 
102Autentisks. No: Skaidrojošā vārdnīca. [aplūkots 21.05.2014.] Pieejams: 
http://www.tezaurs.lv/sv/?w=autentisks. 
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gribā. Dokumenta izsniegšanas apstākļiem ir jābūt tādiem, kas dotu pamatotu pārliecību, ka 

dokumentā fiksētā griba ir izteikta brīvi, atspoguļota saturiski pareizi, patiesi atspoguļojot 

lietas faktiskos apstākļus, un, ka gribas izteicējam ir saprotamas viņa rīcības tiesiskās sekas. 

Gribas izteikumu saturošam dokumentam jāsatur šādas kvalitātes: 

- dokumentu parakstījušās personas identitātes pārbaude; 

- dokumentu parakstījušās personas rīcībspējas pārbaude; 

- dokumentu parakstījušās personas iepazīstināšana ar gribas izteikuma tiesiskajām 

sekām. 

Ja gribas izteikumu izdara juridiska persona vai pilnvarotais pārstāvis sava pārstāvamā 

vārdā, tad papildus arī juridiskās personas tiesībspējas pārbaude un amatpersonas pārstāvības 

pārbaude un pilnvarotā pārstāvja tiesību pārbaude. 

Kā to nodrošināt? Kontinentālās Eiropas loka valstīs, tātad arī Latvijā, amatpersona, 

kurai valsts deleģējusi apliecināt dokumentu vai darījumu patiesumu un piešķirt publisku 

ticamību, ir notārs,103 jo kvalificētas formas piešķiršana dokumentiem ir notariāla darbība104. 

Līdzīgu viedokli pauţ  profesore S.Osipova: “Zvērināts notārs uzņemas atbildību par 

likumību un samēro daţ ādu personu likumīgās intereses, paskaidrojot iespējamās sekas 

visiem darījuma dalībniekiem.”105 Latvijas Republikas Satversmes tiesa notāra vietai un lomai 

darījumos devusi šādu novērtējumu: “Notārs kā tiesu sistēmai piederīga persona veic šīs 

privātās gribas publisku apliecināšanu”.106  

Latvijas tiesību sistēmā notariālais apliecinājums nepieciešams nostiprinājuma 

lūgumiem. Zemesgrāmatu likuma 60.panta pirmā daļa paredz, ka “privātpersonu parakstiem 

uz iesniedzamiem nostiprinājuma lūgumiem jābūt notāra vai bāriņtiesas apliecinātiem.”107 

Savukārt šī paša likuma 68.panta otrā daļa paredz, ka nostiprinājumam nepieciešamās 

privātpersonu piekrišanas (šīs normas prasību izpildē tātad ietilpst dokumenti, kuros 

kopīpašnieki pauţ  savu gribu attiecībā uz citu kopīpašnieku darījumiem ar kopīpašuma 

priekšmetu – piekrišanas, atteikumi) var apliecināt vairākos veidos: 

                                                 
103Latvijas zvērinātu notāru padomes informācija. [aplūkots 21.05.2014.] Pieejams: 
http://www.notary.lv/lv/services/ .  
104 Вершинин, А.П. Юридические документы в нотариальной и судебной практике. Москва: 
Юридическая литература, 1993. c.16.  
105 Latvijas Notariāta funkcijas un tā sniegtās juridiskās palīdzības pieejamība, to izvērtējums (Pielikums Nr. 1, 
Pielikums Nr. 2, Pielikums Nr. 3, Pielikums Nr. 4, Pielikums Nr. 5, Pielikums Nr. 6, Pielikums Nr. 7) [aplūkots 
21.05.2014.] Pieejams: http://www.tm.gov.lv/lv/nozares-politika/petijumi , 60.lpp. 
106 Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 19.maija spriedums lietā Nr.2008-40-01. Publicēts: Latvijas 
Vēstnesis, Nr.78, 20.05.2009. 
107  Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.12.1937., stājas spēkā 05.04.1993. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.11, 08.04.1993. 

http://www.notary.lv/lv/services/
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_Osipova_petijums_07022009_final.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_1.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_2.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_3.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_4.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_5.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_6.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_7.doc
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=192098
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1) ar notariālā akta kārtībā taisītu vai notāram apliecināšanai uzrādītu108 dokumentu; 

2) ar bāriņtiesas apliecinātu dokumentu; 

3) tādā veidā, ka persona paraksta dokumentu, kas ir par pamatu nostiprinājumam; 

4) tādā veidā, ka persona paraksta nostiprinājuma lūgumu, un personas rīcībspēju 

pārbauda notārs vai bāriņtiesa. 

Augstākminētais ļauj secināt, ka, lai kopīpašnieka gribai būtu juridiskas sekas, tā var 

tikt fiksēta atsevišķā dokumentā, kuru var noformēt kā notariālu aktu vai apliecināt bāriņtiesā, 

tā var tikt izteikta dokumentā, kas ir par pamatu nostiprinājumam (piem., līgumā) un gribu var 

izteikt nostiprinājuma lūgumā, lūdzot tiesību nostiprinājumu, pārgrozīšanu vai dzēšanu.  

Tiesību normas satura atklāšanai, secīgi aplūkosim gribas izteikuma fiksēšanai 

paredzētos dokumentus. Tiem ir būtiskas atšķirības izdošanas veidā. Autore nepiekrīt 

likumdevēja pozīcijai vienā līmenī novietojot notariālu aktu ar dokumentu, uz kura apliecināts 

paraksts, un šos abus dokumenta veidus – ar privātu dokumentu, kā arī zvērināta notāra veiktu 

apliecinājumu ar bāriņtiesas veiktu apliecinājumu.  

Dokumentiem ir sava hierarhija, atkarībā no tā, kas tieši dokumentā ir publiski ticams. 

Privātu dokumentu paraksta tā izdevējs (līdzēji) un kompetentas amatpersonas apliecinājuma 

neesamība liedz šādam dokumentam saņemt publiski ticama dokumenta statusu. Ja uz privāta 

dokumenta kompetenta amatpersona apliecina parakstījušās personas identitāti (speciālos 

likumos noteiktos gadījumos arī rīcībspēju), tad publiski ticams ir fakts, ka attiecīgo 

dokumentu ir parakstījusi apliecinājumā norādītā persona, dokumenta saturam paliekot 

privātam. Šī apliecinājuma forma ir raksturīga zemesgrāmatā iesniedzamajiem nostiprinājuma 

lūgumiem un to drīzāk var uzskatīt par izņēmumu. Prakse liecina, ka paraksta īstuma 

apliecinājumu ar rīcībspējas pārbaudi (juridiskām personām arī ar tiesībspējas pārbaudi un 

pārstāvības tiesību pārbaudi) veic tikai nostiprinājuma lūgumiem. Tas ir paraksta īstuma 

apliecinājuma atvasinājums, kurš radies, pamatojoties uz speciālajos likumos prasīto paraksta 

īstuma un rīcībspējas apliecinājumu.109 Zinātniskajā literatūrā nav pētījumu par šāda 

apliecinājuma tiesiskajām sekām (t.i., vai apliecinājums attiecas uz dokumenta saturu). 

Vajadzības pēc īpašiem pētījumiem šī jautājuma sakarā faktiski nav. Attiecīgie dokumenti 

(nostiprinājuma lūgums, komercķīlas reģistrācijas pieteikums, pieteikums komercreģistram) 

paši par sevi nav tiesiskās attiecības radoši, pārgrozoši vai izbeidzoši. Tie tiek izdoti uz jau 

noslēgta tiesiska darījuma pamata un atzīstami tikai par tiesiskā darījuma pavaddokumentu, 

                                                 
108 Tāds formulējums izmantots panta redakcijā, lai arī saskaņā ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 
01.01.2003., publicēts "Latvijas Vēstnesis", Nr.165, 13.11.2002., uzrādījuma kārtība izslēgta no Notariāta 
likuma ar 01.01.2003.  
109 Piem., Zemesgrāmatu likuma 60.pants, Komerclikuma 10.panta otrā daļa, Komercķīlas likuma 12.panta otrā 
daļa, u.c. 

http://likumi.lv/doc.php?id=68312
http://likumi.lv/doc.php?id=59982&version_date=01.01.2003.
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=68312
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līdz ar to zvērināts notārs šo dokumentu saturu nemaz nevar apliecināt, ja reiz pats tiesiskais 

darījums nav apliecināts. Par to, ka tiesiskais darījums ir primārs, liecina Zemesgrāmatu 

likuma 60.panta otrās daļas 2.punkts, kas nosaka, ka paraksts uz nostiprinājuma lūguma var 

nebūt notāra apliecināts, ja lūgums pamatots uz notariālu aktu.110 

 Tomēr literatūrā ir izteikts viedoklis, saskaņā ar kuru, dokumenta saturs iegūst 

publisku ticamību, ja apliecināts ne tikai paraksta īstums, bet arī rīcībspēja.111 Tomēr nav 

juridiska pamata uzskatīt rīcībspējas pārbaudi par instrumentu, ar kuru iespējams dokumenta 

saturam piešķirt publisku ticamību. Kā pareizi norāda pieminētā Dr.iur.L.Damane 

“gadījumos, kad notārs ir veicis paraksta autentiskuma apliecināšanu, ir veikts publisks 

notariāls apliecinājums, saglabājot privātu dokumentu. Veicot notariālā akta apliecināšanu, 

tiek veikts publisks notariāls apliecinājums, piešķirot dokumentam publisku ticamību.”112 

Tātad tikai notariāls akts ir dokuments, kurā publiski ticams ir gan tā saturs, gan 

parakstītāja identitāte, rīcībspēja un pārstāvības tiesības.  

Autoresprāt, ir būtiska atšķirība, vai gribas izteikums ir fiksēts notariālajā aktā vai 

privātā dokumentā (pat ar paraksta autentiskuma apliecināšanu). Domājams, ka šāda tiesību 

norma drīzāk ir brāķis, kā likumdevēja apzināta izvēle. Likumdevējs nav piešķīris pietiekamu 

uzmanību tieši terminoloģijas jautājumiem. Latvijas tiesību sistēmā ir vērojama akūta notāra 

veikto autentiskuma piešķiršanas darbību terminoloģijas problēma, kura daudzos gadījumos 

noved pie nepareizas interpretācijas un izpratnes.113 Šis ir viens no tādiem gadījumiem un 

uzskatāmi parāda, ka līdztekus tiek izmantoti tādi jēdzieni, kā notariāls akts, dokumenta 

apliecinājums, paraksta īstuma apliecinājums, paraksta īstuma apliecinājums ar rīcībspējas 

pārbaudi, neraugoties uz to, ka augstākminētajām darbībām ir daţ āds veikšanas mehānisms un 

atšķirīgas juridiskās sekas. Autore pilnībā pievienojas Dr.iur., zvērinātas notāres L.Damanes, 

kura šo problēmu pētīja padziļināti, viedoklim par notariāla apliecinājuma būtību un veidiem: 

“Notariālie apliecinājumi iedalās notariālos aktos un notāra veiktos apliecinājumos.”114  Tas 

sasaucas ar Notariāta likuma 65.pantā115 noteiktajām zvērināta notāra funkcijām – taisīt 

notariālos aktus un taisīt apliecinājumus. Nekādi citi apliecinājuma veidi nav paredzēti. 

                                                 
110 Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.12.1937., stājas spēkā 05.04.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.11, 08.04.1993. 
111 Muciņš, L. Zemesgrāmatu principi. No: Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2003. 46.lpp. 
112 Damane, L. Notariāls apliecinājums kā notariāls akts un zvērināta notāra veikts apliecinājums. Latvijas 

notārs, 2013. 54.lpp. 
113 Problēma autorei ir zināma arī no personīgās prakses, zinātniskajā literatūrā tā aprakstīta L.Damanes 
promocijas darbā “Notariālais akts kā mantisko un nemantisko tiesību garants”, 17.-36.lpp. [aplūkots 
20.05.2014.] Pieejams: https://luis.lu.lv/pls/pub/luj.fprnt?l=1&fn=F-2050448075/Linda Damane 2012.pdf  
114 Damane, L. Notariāls apliecinājums kā notariāls akts un zvērināta notāra veikts apliecinājums. Latvijas 

notārs, 2013, 43.lpp. 
115 Notariāta likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 01.06.1993., stājas spēkā: 01.09.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.48, 09.07.1993. 
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Ievērojot, ka zvērināts notārs kā amatpersona darbojas publisko tiesību vidē, funkciju 

patvaļīgs paplašinājums nav pieļaujams. Dokumenta apliecinājuma veikšana uzrādījuma 

kārtībā ir spēkā neesoša kopš 2003.gada 1.janvāra. Uzrādījuma kārtības vietā ir nācis notariāls 

akts. Termins “dokumenta apliecināšana” nebūtu izmantojams. Atkarībā no faktiskajiem 

apstākļiem tā vietā jāizmanto termins “notariāls akts” vai “paraksta apliecinājums”.  

Par diskutablu atzīstams bāriņtiesas funkciju formulējums dokumentu apliecināšanā 

Zemesgrāmatu likuma 68.panta kontekstā. Bāriņtiesu likuma 61.panta pirmā daļa nosaka, ka 

“Bāriņtiesa savā darbības teritorijā šā likuma 2.panta otrajā daļā minētajos gadījumos veic 

šādus uzdevumus: 

1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu 

dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa 

nepārsniedz 8537 euro; 

2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai 

kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas 

attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā; 

3) ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 

attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus 

(neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto 

testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas); 

4) apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā 

dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru 

atsaukumus; 

5) apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā 

dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā; 

6) apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz 

konkrēto personu; 

7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai 

uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas 

darbības teritorijā; 

8) apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu 

likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas 

darbības teritorijā; 

9) sagatavo dokumentu projektus.”116  

                                                 
116 Bāriņtiesu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.06.2006., stājas spēkā 01.01.2007. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.107, 07.07.2006. 61.panta pirmā daļa. 

http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p2#p2
http://likumi.lv/doc.php?id=60460
http://likumi.lv/doc.php?id=60460
http://likumi.lv/doc.php?id=60460#p60
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=139369
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Arī šajā tiesību normā tiek izmantots termins “darījumu apliecināšana”. Tas nav 

pareizi. Atsaucoties uz minēto, autore uzsver, ka nav pieļaujama interpretācija, pēc kuras 

bāriņtiesām apliecinājumu veikšanā būtu piešķirtas lielākas pilnvaras kā zvērinātiem 

notāriem.  

 Kaut gan saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 61.panta otro daļu bāriņtiesas apliecinājums 

juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam,117 tomēr, bāriņtiesas funkcijas 

ir ierobeţ otas ar tās izveidošanas mērķi – darboties noteiktā teritorijā un rūpēties par tās 

iedzīvotāju labklājību. Par to liecina Bāriņtiesu likuma 2.panta pirmajā daļā teiktais: 

“Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības 

iestāde.”118 Tas izriet arī no analizējamā panta redakcijas: visas atļaujamās darbības ir 

veicamas tikai personām, kuras ir deklarējušas savu dzīves vietu attiecīgās bāriņtiesas 

darbības teritorijā, ievērojot arī papildus nosacījumus. Apliecinājumu izdarīšana nav 

bāriņtiesas pamata uzdevums un bāriņtiesas veiktajiem apliecinājumiem ir lokāls raksturs. 

Ar “darījuma apliecināšana” ir jāsaprot paraksta īstuma apliecināšana, nevis notariāls 

akts. Šāds uzskats ir nostiprināts arī juridiskajā literatūrā. Tā asoc.prof. K.Balodis raksta, ka 

“bāriņtiesas apliecinājums tomēr nav atzīstams par darījuma notariālu formu [...]”119, bet 

Dr.iur. L.Damane norāda, ka “bāriņtiesai nodrošinot publisku apliecinājumu, apliecināšanas 

process neatbilst notariāla akta apliecināšanai, ir atšķirīgas apliecinātāja izglītībai (plašāk – 

zināšanām) izvirzītās prasības bāriņtiesas un zvērināta notāra gadījumā.”120  

Var secināt, ka kopīpašnieka gribas izteikumam un tā autentiskuma fiksēšanai 

vispiemērotākā dokumenta forma ir notariāls akts. Notariālais akts satur visas nepieciešamās 

kvalitātes: tas ir notariāls apliecinājums, kas nodrošina visa dokumenta autentiskumu, 

notariālajam aktam ir pierādījuma spēks, notariālā aktā izteiktās gribas izteikuma kvalitāti 

nodrošina zvērināts notārs ar aktīvu paskaidrojumu došanu un gribas izteikuma precīzu 

pierakstīšanu un gribas izteikuma tiesisko seku izskaidrošanu. Izklāstītais uzskatāms par 

notariālā akta priekšrocībām attiecībā pret paraksta (tostarp ar rīcībspējas pārbaudi) 

autentiskuma apliecinājumu. Notariālā akta trūkumi nav konstatējami. Vērtējot praktiskos 

aspektus, atklājas notariālā akta materiālās priekšrocības tiesību subjektiem. Piem., zvērināta 

notāra amata atlīdzības takse par paraksta īstuma apliecināšanu ir 10,96 euro, par paraksta 

īstuma un rīcībspējas apliecināšanu – 18,78 euro, bet par notariālā akta taisīšanu, kam nav 

                                                 
117 Bāriņtiesu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.06.2006., stājas spēkā 01.01.2007. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.107, 07.07.2006. 61.panta otrā daļa.  
118 Turpat, 2.panta pirmā daļa.  
119 Balodis, K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 197.lpp. 
120 Damane, L. Notariāls apliecinājums kā notariāls akts un zvērināta notāra veikts apliecinājums. Latvijas 

Notārs, 2013. 47.lpp. 
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pastāvīgu saistību rakstura (piem., lūgums, paziņojums, atļauja, apliecinājums) amata 

atlīdzības takse ir tikai 6,26 euro.
121 

Uz notariālo aktu kā gribas izteikuma fiksēšanas dokumentu norāda arī Notariāta 

likuma 82.1 pants, kas nosaka, ka, apliecinot gribas izteikumu, zvērināts notārs taisa notariālo 

aktu. Notariālajā aktā norādāmi tā dalībnieku gribas izteikumi.122 Tiesību normas gramatiskā 

iztulkošana, ļauj secināt, ka kopīpašnieku gribas izteikumam par jautājumiem, kas skar 

kopīpašuma objektu, jābūt notariālā akta formā.  

Tomēr juristu un politiķu vidū diskusijas par notariālā akta obligātumu darījumos 

raisās ne tikai Latvijā. Diskusiju saturs, cita starpā, liecina par pieaugošo nepieciešamību 

aizsargāt darījuma dalībnieku un trešo personu intereses un tiesības. Globalizācijas laikmetā 

šāda pieejama ir saprotama un atbalstāma.  

Eiropas Parlamentā, diskutējot par autentisko dokumentu pārrobeţ u atzīšanu, 

Juridiskās komitejas referents Manuel Medina Ortega
123 norādīja uz notariālo aktu 

raksturojošām īpašībām: 

1) cilvēkam, kurš apstiprina dokumenta autentiskumu, ir jābūt kaut kādā veidā 

saistītam ar valsti (Latvijā notārs ir valsts amatpersonai pielīdzināts); 

2) aktam jānodrošina, ka pušu griba atbilst konkrētu juridisku mērķu sasniegšanai. 

Notariālajam aktam, vismaz kontinentālajās tiesībās, ir konkrētas saturiskas 

pazīmes, ar kuru palīdzību puses izsaka savu gribu, bet pašu aktu īsteno notārs 

(dokuments apstiprina ne tikai parakstu, bet arī saturu). 

Vienlaikus tika uzsvērts, ka uz autentisko dokumentu pārrobeţ u atzīšanu nevar 

attiecināt jautājumus, kas saistīti ar īpašuma tiesībām, jo katrā valstī pastāv konkrēti tiesību 

akti, kuri nosaka īpašas prasības šajā jomā. Tādējādi Eiropas Parlamenta diskusijā 

nodibinātais liecina un ir pierādījums tam, ka tikai pašas valsts prerogatīva ir noteikt prasības 

darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, kā arī to, ka šīs prasības var būt stingras. 

Pamatojot notariālā akta lietderīgumu, nav mazsvarīgi, ka “valsts noteikta obligāta 

notariālā akta forma visiem būtiskākajiem darījumiem garantē pušu tiesisko aizsardzību.”124 

Tas ir viens no apstākļiem, kas piešķir notariālajam aktam prioritāti. Kā otrs noteikti jāatzīmē 

                                                 
121 Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību: Ministru kabineta noteikumi 
Nr.737, pieņemti 03.09.2013., stājas spēkā 01.01.2014. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.174, 06.09.2013. 
122 Notariāta likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 01.06.1993., stājas spēkā: 01.09.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.48, 09.07.1993. 
123 Eiropas Parlamenta debates, 2008.gada 18.decembris. [aplūkots 21.05.2014.] Pieejams: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+CRE+20081218+SIT+DOC+PDF+V0//LV&language=LV, 6.lpp.   
124 Latvijas Notariāta funkcijas un tā sniegtās juridiskās palīdzības pieejamība, to izvērtējums (Pielikums Nr. 1, 
Pielikums Nr. 2, Pielikums Nr. 3, Pielikums Nr. 4, Pielikums Nr. 5, Pielikums Nr. 6, Pielikums Nr. 7) [aplūkots 
21.05.2014.] Pieejams: http://www.tm.gov.lv/lv/nozares-politika/petijumi, 78.lpp.  

https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=259604
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+CRE+20081218+SIT+DOC+PDF+V0//LV&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+CRE+20081218+SIT+DOC+PDF+V0//LV&language=LV
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_Osipova_petijums_07022009_final.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_1.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_2.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_3.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_4.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_5.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_6.doc
http://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_documents_petijumi_TM_petijums_Pielikums_Nr_7.doc
http://www.tm.gov.lv/lv/nozares-politika/petijumi
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notariālā akta pierādījuma spēks. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 178.panta trešo daļu 

notariālo aktu patiesīgumu nevar apšaubīt. Tos var apstrīdēt, ceļot atsevišķu prasību.125 

Juridiskajā literatūrā norādīts, ka notariāli apliecināti darījumu teksti ir pierādījumi ar 

augstu ticamības pakāpi, kuri apliecina attiecīgos faktus. Persona, kas darījumu parakstījusi, 

nevar atteikties no sava paraksta.126  

Padarot notariālos aktus par obligātu formu darījumos ar kopīpašuma nekustamo 

objektu, tiktu pienācīgā kārtā atzīta darījuma sociālā nozīmība.127 Tiesību teorijā tiek atzīts, ka 

sociāli nozīmīgām attiecībām nepieciešams tiesisks regulējums, jo tādos gadījumos 

“nepieciešama sociālo attiecību pareizības un likumības valstiska kontrole.”128 

Darījumiem ar nekustamā īpašuma kopīpašuma objektu piemīt īpašs sociāli-tiesisks 

raksturs un tie noteikti pieder pie sociāli nozīmīgiem, ievērojot nekustamā īpašuma 

ekonomisko vērtību, darījumā iesaistīto personu skaitu un kopīpašuma apgrūtinājuma dabu 

kopumā. 

Rezumējot izklāstīto, jāsecina, ka spēkā esošie tiesību akti kopīpašnieku gribas 

izteikumu un autentiskuma piešķiršanu tam pieļauj daţ ādos veidos. Tiesiskās situācijas 

analīze un prakses izvērtējums norāda uz viena dokumenta veida ieviešanas nepieciešamību. 

Šobrīd pieļaujamajiem dokumentiem – privātam dokumentam, dokumentam ar notariālu 

apliecinājumu un notariālam aktam ir atšķirīga izdošanas kārtība. Uz gribas izteikuma tiesisko 

novērtējumu savu iespaidu atstās gribas izteikuma fiksēšanai izvēlētais dokumenta veids. 

Strīdus gadījumā lielāku svaru iegūs notariālajā aktā izteiktā griba. Tieši notariāls akts ir 

vispiemērotākais dokuments gribas izteikuma fiksēšanai. Nosakot prasību pēc notariālā akta 

attiecībā uz kopīpašnieku sniegtajām piekrišanām un atteikumiem darījumos ar nekustamo 

īpašumu, tiktu nodrošināta: 

- kopīpašnieka gribas izteikuma publiska ticamība; 

- vienveidīga prakse zvērinātu notāru, zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu un vispārējās 

juridiskcijas tiesu tiesnešu, valsts un pašvadību amatpersonu vidū; 

- pilnīgāka kopīpašnieku un trešo personu tiesību un interešu ievērošana; 

- tiesiskās paļāvības principa nostiprināšanās; 

- strīdu prevencija un rezultātā tiesvedību skaita samazināšanās. 

Autore ierosina izdarīt grozījumus Zemesgrāmatu likumā un Civillikumā. 

Atstājot negrozītu tiesību normas struktūru, papildināt Zemesgrāmatu likuma 68.pantu 

                                                 
125 Civilprocesa likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 14.10.1998., stājas spēkā 01.03.1999.  Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.326/330, 03.11.1998., 178.panta 3.daļa.  
126 Вершинин, А.П. Юридические документы в нотариальной и судебной практике. Москва: 
Юридическая литература, 1993. c.72. 
127 Семенова, А. Нотариальные и судебные акты. Российская юстиция, 1998,  No.11.c. 32. 
128 Turpat. 
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ar trešo punktu šādā redakcijā: “ja piekrišanu dod kopīpašnieks – ar notariālā akta 

kārtībā taisītu dokumentu”. 

Autore vēlas piebilst, ka būtu pārskatāma Zemesgrāmatu likuma 68.panta otrās daļas 

redakcija kopumā, ar mērķi noteikt, ka visām zemesgrāmatā iesniedzamām kopīpašnieku 

piekrišanām būtu jābūt izteiktām notariālā aktā. Pētījuma robeţ as neļauj izvērst jautājumu par 

piekrišanas izteikšanu notariālā aktā visos gadījumos, ne tikai, kad to dod kopīpašnieks. Šis 

jautājums noteikti ir paplašinātas izpētes un diskusijas vērts. 

Lai nerastos interpretācijas problēmas ar termina “piekrišana” attiecināmību uz 

kopīpašnieka atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas, kā arī, ievērojot, ka 

kopīpašniekiem piekrišanas (apliecinājumi, atteikumi) bieţ i vien iesniedzami ne tikai 

zemesgrāmatā, bet arī valsts un pašvaldību iestādēs, tad ir lietderīgi papildināt arī 

Civillikuma 1068.panta pirmo un otro daļu, izsakot to šādā redakcijā: “Rīkoties ar 

kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu 

kopīpašnieku piekrišanu, kas izteikta notariālā aktā; bet ja kāds no viņiem rīkojas 

atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt 

pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti. 

Neviens atsevišķs kopīpašnieks nevar bez visu pārējo piekrišanas, kas izteikta notariālā 

aktā, ne apgrūtināt kopīpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, ne atsavināt to visā tā 

sastāvā vai pa daļām, ne arī kautkādi to pārgrozīt.”  

Papildināt Civillikuma 1073.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: “Kopīpašnieka 

atteikums izmantot pirmpirkuma tiesības fiksējams notariālā akta formā”.  
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2.ĪPAŠUMA TIESĪBAS ABSOLŪTISMA TRANSFORMĀCIJA 

KOPĪPAŠUMA INSTITŪTĀ 

2.1. Publisko un privāto tiesību normu ģenēze kopīpašuma tiesiskajās attiecībās 

2.1.1.Kopīpašums teritoriālās plānošanas prizmā 

 

Kopīpašums ir apgrūtinājums, kas konstruēts kā īpašnieka (resp.kopīpašnieka) varas 

aprobeţ ojums.129 Veicot darījumus ar kopīpašuma objektu, kopīpašnieks ir ierobeţ ots gan 

juridiski (t.i., tiesību aktiem uzliktajām īpašām, tikai kopīpašumam raksturīgām, prasībām), 

gan faktiski (t.i., ar nepieciešamību rēķināties ar citu personu tiesībām un interesēm). Šajā 

rakursā izpētei jāpakļauj īpašuma tiesības kā indivīdam piemītošas pamattiesības 

transformēšanās iemesli un izpausmes veidi kopīpašumā. Jautājums ir nozīmīgs, kā izriet no 

tiesību doktrīnas, tad īpašuma tiesības nodrošina ikvienas personas brīvību mantiski tiesiskajā 

jomā un iespēju patstāvīgi iegūt un lietot mantiskus labumus, kā arī ar tiem rīkoties.130 

Sabiedrības plašākā nozīmē, un tiesību institūtu, šaurākā nozīmē, attīstība norit nepārtraukti 

un demokrātiskā valstī ir svarīgi, lai tā notiktu, saskaņā ar personai piemītošām 

pamattiesībām, vispilnīgākajā to izpausmē, tāpēc pētāmās problēmas aktualitāte nezudīs 

nekad. 

Cik leģitīmi un samērīgi tieši attiecībā pret īpašuma tiesību kā pamattiesību ir 

kopīpašumu reglamentējošie speciālie tiesību akti? 

Īpašuma tiesībai ir senas un dziļas saknes cilvēku pamattiesību un pamatbrīvību jomā. 

Tiesības uz īpašumu ir konstitucionālās tiesības un svarīgs cilvēka pamattiesību elements. 

Privāttiesību doktrīnā tiesības uz īpašumu tiek uztvertas kā dabiskās tiesības, kā 

patiesa privātā brīvība. Šādā izpratnē privātais īpašums vērtējams kā personīgās brīvības 

izpausmes veids. Bez īpašuma tiesību institūta un tiesību normām, kas aizsargā to, nevar runāt 

par pamattiesību pilnu spektru. Privātais īpašums ļauj nodrošināt ekonomisko un sociālo 

attiecību brīvību, respektējot tādus vispārējos cilvēktiesību principus kā vienlīdzība un 

taisnīgums, darījumu brīvība.  

Atsevišķi autori norāda, ka nepastāv būtiska atsķirība starp īpašuma regulējumu 

privāttiesībās un publiskajās tiesībās.131 Šādai pozīcijai var piekrist tikai daļēji. Publiskajās 

tiesībās vienmēr primārs būs skatījums uz sabiedrības interesēm un tās ne vienmēr visos 

                                                 
129 Sinaiskis, V. Latvijas civiltiesību apskats: Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga: Latvijas Republikas Tieslietu 
ministrijas Tiesiskās Informācijas centrs, 1996. 71.lpp. 
130 Grūtups, A., Kalniņš, E. Civillikuma komentāri. 3.daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais, papildinātais 
izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002.  
131 Byrne, J.P. The Public Nature of Property Rights and the Property Nature of Public Law . In: Malloy, R.P., 
Diamond, M. (eds.) The Public Nature of Private Property. Farnham, Surrey, England ; Burlington, VT: 
Ashgate, 2011, pp.1.  
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aspektos sakritīs ar indivīda interesēm. Līdz ar to konkrētas tiesības interpretācija būs 

atšķirīga, ja tā tiks veikta no interešu skatu punkta.  

Interpretācijas un nacionālās likumdošanas pamats ir principi, kurus definē Vispārējās 

Cilvēktiesību deklarācijas 17.pants: “Katram cilvēkam ir tiesības uz īpašumu kā 

vienpersoniski, tā arī kopīgi ar citiem. Nevienam patvaļīgi nedrīkst atņemt īpašumu.”132 

Eiropas līmenī līdzīgu normu satur Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 

konvencijas Pirmā protokola 1.pants: “Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības uz 

īpašumu. Nevienam nedrīkst atņemt viņa īpašumu, izņemot, ja tas notiek sabiedrības interesēs 

un apstākļos, kas noteikti ar likumu un atbilst vispārējiem starptautisko tiesību principiem.”133 

Vēl izvērstāku aizsardzības mehānismu nosaka Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 

17.panta pirmajā daļā ietvertā norma: “Ikvienai personai ir tiesības uz īpašumu, kas iegūts 

likumīgi, tiesības to lietot un atsavināt, kā arī tiesības attiecībā uz to dot rīkojumu savas nāves 

gadījumam. Nevienam nedrīkst atņemt īpašumu, ja vien tas nav jādara sabiedrības interesēs, 

kā arī gadījumos un apstākļos, kuri ir paredzēti tiesību aktos, ar noteikumu, ka par 

zaudējumiem laikus izmaksā taisnīgu kompensāciju. Īpašuma izmantošanu var noteikt ar 

tiesību aktiem, ciktāl tas nepieciešams vispārējās interesēs.”134  

Latvijas tiesību akti ir sasaistīti ar uzskaitītajiem starptautiskajiem aktiem. Latvijas 

Republikas Satversmē ir iekļautas īpašumu aizsargājošas tiesību normas: “Ikvienam ir tiesības 

uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var 

ierobeţ ot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām 

pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret saprātīgu atlīdzību.”135 

Autore pievienojas Latvijas Republikas Satversmes tiesas secinājumiem, ka pēc 

būtības un vispārēja rakstura īpašuma tiesības ir vienas no būtiskākajām cilvēktiesībām, kuras 

drīkst un var ierobeţ ot tikai pastāvot īpašiem apstākļiem un tikai uz likuma pamata. Tomēr, 

īpašuma tiesības nav uzskatāmas par absolūti neaizskaramām, jo tās kalpo ne tikai īpašnieka 

interešu nodrošināšanai, bet tām ir arī jākalpo sabiedrības interesēm.136 Kā norādīts 

zinātniskajā literatūrā, īpašuma tiesība principā dod īpašniekam pilnīgu un neierobeţ otu varu 

                                                 
132 Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija, ratificēta 1990.gada 4.maijā. [aplūkota 31.05.2013.] Pieejams: 
http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/vispcd.htm, 17.pants.  
133 Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmais protokols, ratificēts 1997.gada 
4.jūnijā. [aplūkots 31.05.2013.] Pieejams: http://www.humanrights.lv/doc/regional/eck1prot.htm, 1.pants.  
134 Eiropas Savienības Pamattiesību harta, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 83/389, 30.03.2010., 
ratificēta 2008.gada 8.maijā. [aplūkots 01.06.2013.] Pieejams: http://eur-
lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LV.01000101.htm, 17.panta pirmā daļa.   
135 Latvijas Republikas Satversme, pieņemta 15.02.1922., stājas spēkā 07.11.1922. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 
Nr.43, 01.07.1993. 
136 Latvijas Republikas Satversmes tiesas 20.05.2002. spriedums lietā Nr.2002-01-03. Publicēts: Latvijas 
Vēstnesis, Nr.75, 21.05.2002. 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/vispcd.htm
http://www.humanrights.lv/doc/regional/eck1prot.htm
http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LV.01000101.htm
http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LV.01000101.htm
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pār lietu – jus utendi et abutendi
137, bet tomēr īpašums ir pilnīga un neierobeţ ota vara tikai 

nosacīti, valsts ir tiesīga uzlikt īpašniekam atsevišķu personu vai sabiedrības labā zināmus 

ierobeţ ojumus138. Demokrātiskā sabiedrībā minētais diskusijas diez vai izraisīs. Debašu vērts 

ir jautājums par īpašuma tiesības ierobeţ ojumu samērīgumu un robeţ ām. Zinātniskajā 

literatūrā par ierobeţ ojumu nepieciešamību un savstarpējo saikni ar īpašuma tiesībām ir teikts: 

“Privātā īpašuma ilgtspējīga attīstība ir atkarīga no kopienas (sabiedrības) pastāvīgas 

piekrišanas privātīpašuma institūtam, jo kopienas akcepts aizsargā gan pašu kopienu, gan 

privātīpašnieku, plašāk nodrošinot cilvēku labklājību. Priekšplānā izvirzās jautājumi par to, ka 

šādu vērtību virzienā īpašuma tiesībām vajadzētu attīstīties: autonomija, efektivitāte, 

stabilitāte, cilvēcība, vienlīdzība”.139 Uzstādījums par ierobeţ ojumu leģitīmo raksturu nav 

apšaubāms, bet jautājums par konkrētu ierobeţ ojumu samērīgumu paliek atvērts.  

Arī kopīpašumā ir noteikti ierobeţ ojumi sabiedrības interešu labā. Kopīpašums ir 

komplicēts īpašuma veids un kopīpašumā īpašuma tiesība ierobeţ ojumiem tiek pakļauta 

dubultā. Pirmkārt, kopīpašnieki ir savstarpēji saistīti un pakļauti saskaņotam gribas 

izteikumam, saskaņā ar Civillikuma 1068.pantu, jo, rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā 

visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu140, 

otrkārt, kopīpašuma dalīšanas lietās pastāv konceptuāli ierobeţ ojumi par labu sabiedrības 

interesēm. Civillikuma 1074.pants nosaka, ka “nevienu kopīpašnieku nevar piespiest palikt 

kopīpašumā, ja vien tā nodibināšanas noteikumi nerunā tam pretim; turpretim katrs 

kopīpašnieks var katrā laikā prasīt dalīšanu.”141 Šī tiesību norma aizsargā kopīpašnieka 

tiesības uz kopīpašuma negatīvo seku mazināšanas iespēju, kopīpašuma izbeigšanas ceļā. 

Kopīpašuma izbeigšana ir būtiska kopīpašnieka tiesība. Kopīpašuma reālā sadale ir 

privāttiesisks akts, un tam būtu jābūt atkarīgam tikai no pašu kopīpašnieku gribas. Tomēr 

pastāvošā tiesību aktu sistēmā ir izveidota kārtība, saskaņā ar kuru kopīpašnieki, risinot 

jautājumus par kopīpašuma reālo sadali, nav absolūti brīvi, un viņiem papildus savam 

saskaņotam gribas izpaudumam jāievēro ierobeţ ojumi sabiedrības labā. Pie šādiem 

ierobeţ ojumiem attiecināmas prasības, veicot kopīpašuma reālo sadali, ievērot tiesību aktus 

attiecībā uz konkrētās teritorijas plānošanu un vides saglabāšanu tajā. Cik pamatoti un 

samērīgi ir noteiktie ierobeţ ojumi? 

                                                 
137 Tiesības lietot tiesiski un lietot ļaunprātīgi (aut.tulkojums). 
138 Покровский, И.А. История Римского права. Санкт-Петербург: Летний сад, 1998. c.318.  
139 Byrne, J.P. The Public Nature of Property Rights and the Property Nature of Public Law . In: Malloy, R.P., 
Diamond, M. (eds.) The Public Nature of Private Property. Farnham, Surrey, England ; Burlington, VT: 
Ashgate, 2011, pp.1.  
140 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937., 1068.pants. 
141 Turpat, 1074.pants. 
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Ievērojot, ka īpašuma tiesība ir pamattiesība, tad pret tās ierobeţ ojumiem jāizturas ar 

vislielāko pietāti, ievērojot principu, ka jebkādam īpašuma tiesību ierobeţ ojumam jābūt pēc 

iespējas saudzīgākam. Līdzīgus uzskatus, pētot dalītā īpašuma problemātiku, ir paudis 

zvērināts advokāts Raivis Anspaks. Autore par atbalstāmu atzīst viņa viedokli, ka 

“interpretējot Satversmes 105.pantu un Konvencijas Pirmā Protokola 1.pantā nostiprinātās 

tiesības, var secināt, ka valstij ir tiesības ierobeţ ot indivīda īpašuma tiesības, ja: 

1) īpašuma tiesību ierobeţ ošana notiek ar likumu; 

2) īpašuma tiesību ierobeţ ošana kalpo citu personu tiesību aizsardzībai vai vispārējo 

interešu nodrošināšanai; 

3) ja slogs, kas tiek uzlikts personai, kuras tiesības tiek ierobeţ otas, ir samērīgs 

(proporcionāls) labumam, ko gūst sabiedrība kopumā un nepastāv citi risinājumi, 

kas būtu piemērotāki un mazāk aizskartu personas tiesības”.142 

Kopīpašuma (nekustamā īpašuma) reālās sadales priekšnoteikums ir kopīpašnieku 

vienošanās (vai tiesas spriedums). Bet reālās sadales faktiskā realizācija ir iespējama tikai pie 

nosacījuma, ka tā atbilst konkrētās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajām prasībām, 

tajā skaitā par minimālo jaunveidojamo zemes gabalu platību. Teritorijas plānošanu jāatzīst 

par vienu no indivīda un sabiedrības interešu saskaņošanas instrumentiem. Tas ir veids, kā 

nekustamā īpašuma izmantošanā ievērot sabiedrības intereses. Ar 13.10.2011. likuma 

“Teritorijas attīstības plānošanas likums” 2.pantu noteikts, ka “teritorijas attīstība tiek plānota 

tā, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot 

teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku.”143 Ar mērķi 

akumulēt un pārvaldīt informāciju par visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem 

īpašumiem, darbībām ar tiem un to īpašniekiem, Latvijā 2006.gada 1.janvārī stājās spēkā 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums.144 Ar šo likumu tika ieviesta prasība, kas turpmāk 

būtiski ietekmēja kopīpašuma reālo sadali, proti, saskaņā ar minētā likuma 9.pantu “Zemes 

vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību (...)”. 

Jāsecina, ka nekustamais īpašums, kuram nav noteikts lietošanas mērķis un sekojoši tam nav 

noteikta piekrītošā zemes platība, vairs pastāvēt nevar. 

                                                 
142Anspaks, R. Dalīta īpašuma problemātikas izpēte un analīze. [aplūkots 11.06.2013.] Pieejams: 
http://www.tiesibsargs.lv/img/content/dalita_ipasuma_problematikas_izpete_un_analize_raivis_anspaks_2012.p
df 
143Teritorijas attīstības plānošanas likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 13.10.2011., stājas spēkā 
01.12.2011. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.173, 02.11.2011., 2.pants.   
144 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 01.12.20105., stājas spēkā 
01.01.2006. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.205, 22.12.2005. 

http://www.tiesibsargs.lv/img/content/dalita_ipasuma_problematikas_izpete_un_analize_raivis_anspaks_2012.pdf
http://www.tiesibsargs.lv/img/content/dalita_ipasuma_problematikas_izpete_un_analize_raivis_anspaks_2012.pdf
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Tiesības noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo 

zemes platību ir piešķirtas pašvaldībām. Pašvaldībām pieder diskrecionāra vara teritorijas 

plānošanas satura noteikšanā, kas vienlaikus nozīmē tiesības noteikt vispārobligātas prasības 

nekustamā īpašuma reālajai sadalei. Tas izriet no 19.05.1994. likuma “Par pašvaldībām” (ar 

grozījumiem, kas izdarīti līdz 2014.gada 1.augustam)145 14.panta otrās daļas 1.punkta, 

saskaņā ar kuru pašvaldībām ir pienākums “izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības 

programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju 

un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību.” Praksē tas rada situāciju, ka katrā no 

deviņām republikas nozīmes pilsētām un simts deviņiem novadiem146 ir spēkā atšķirīgas 

prasības kopīpašuma reālajai sadalei, atkarībā no minimālajām sadales rezultātā radīto zemes 

gabalu platībām.   

Hronoloģiski nākamais tiesību akts, kas reglamentē nekustamā īpašuma reālo sadali, ir 

14.09.2006. likums “Zemes ierīcības likums” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2014.gada 

1.augustam).147 Izvirzot mērķi sekmēt zemes īpašumu sakārtošanu, likums nosaka tādas 

prasības, kuras pārsniedz Civillikumā noteikto par kopīpašuma sadali. Tiesiskajā regulējumā 

un konkrētajās tiesību normās autore diemţ ēl nesaskata to savstarpējo pēctecību. Īpašums 

pirmām kārtām ir privāttiesību institūts un būtu atbalstāmi, ja likumdevējs speciālo tiesību 

aktu prasības sasaistītu ar Civillikuma normām. Saskaņā ar šī likuma 8.panta pirmās daļas 

3.punktu zemes ierīcības projekts ir jāizstrādā arī kopīpašumā esošu zemes vienību 

sadalīšanai. Savukārt likuma 15.panta pirmā daļa, saskaņā ar kuru “kopīpašnieki nevar 

pieprasīt kopīpašumā esošas zemes vienības sadalīšanu reālās daļās, ja atdalāmā projektētās 

teritorijas daļa neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem, kā arī citos tiesību aktos noteiktajām prasībām” neatbilst Civillikuma 1074. un 

1075.pantā ietverto tiesību normu jēgai. Civillikums kopīpašuma reālajai sadalei kā vienīgo 

priekšnoteikumu izvirza kopīpašnieku vienošanās (vai tiesas sprieduma) esamību.  

Šķietami ir izveidojusies tiesību normu, varētu teikt, tiesību sistēmu pretruna, kur 

publiskās tiesības pretnostatās privāttiesībām. Nenoliedzami, pastāv atšķirības starp publisko 

un privāto tiesību regulējuma objektiem un regulējuma mehānismiem. Par to juridiskajā 

literatūrā ir teikts, ka privāttiesības, galvenokārt, aizsargā noteiktas ekonomiskās intereses, 

tiesību normu uzdevums privāttiesībās pamatojas ar nepieciešamību aizsargāt no līgumiem 

                                                 
145 Par pašvaldībām: Latvijas Republikas likums, pieņemts 19.05.1994., stājas spēkā 09.06.1994. Pieejams: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.61, 24.05.1994. 
146 Datus skatīt: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/?doc=13066 [aplūkots 11.06.2013.] 
147 Zemes ierīcības likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 14.09.2006., stājas spēkā 01.01.2007. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.157, 03.10.2006. 

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/?doc=13066
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izrietošās materiālās intereses. Tiesību attīstības prioritāte ir publisko un privāttiesību 

harmonizācija.148 

Tā ir modernās pasaules realitāte. Privāttiesības vairs netiek uztvertas to tradicionālajā 

dogmatikā. Tiesību zinātnieki akcentē tiesību sociālo nozīmīgumu, aicinot sabalansēt 

privāttiesību autonomiju ar sabiedrības sociālajām, politiskajām un ekonomiskajām 

vajadzībām. 

Tā šo problēmu izgaismo arī Amsterdamas universitātes Privāto tiesību institūta 

profesors Martins Hesellinks (Martijn W.Hesselink), norādot, ka 19.–20.gs. Eiropas 

civilkodeksu pīlāri – absolūts īpašums, līgumu brīvība, tiesību akti kā atbildības pamats, 

mūsdienu pasaulē zaudējuši savu nozīmīgumu. Privātās tiesības vairs nebalstās uz 

autonomijas principu. Klasiskie civillikumi, kas balstīti uz pušu autonomiju, pēc struktūras 

vairs neatbilst Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu vajadzībām.149 

Neiedziļinoties atsevišķu tiesību institūtu regulējumā, pirmšķietami ir pamats uzskatīt, 

ka privāttiesību regulējumā ir nepieciešamas pārmaiņas. Sabiedrībā radusies tiesību subjektu 

vēlme pēc sociāli atbildīga regulējuma privāttiesībās kopsakarībā ar mūsdienu pasaules 

straujo attīstību visās dzīves sfērās, mudina uz jaunu civiltiesisko attiecību izpratni, 

atkāpjoties no dogmatisma, pozitīvisma un formālisma. Tomēr autore rosina ievērot mērenību 

privāttiesību dogmu pārskatīšanā, vērtējot katra konkrēta tiesību institūta regulējuma objektu, 

izcelšanās vēsturi, uzdevumus un ietekmi uz citām saistītām tiesībām. 

Kopīpašnieku atsevišķu tiesību pašreizējais regulējums ir pārspīlēti pozicionēts 

sabiedrības kopīgo interešu aizsardzības virzienā. 

Tā, sistēmiski aplūkojot uz kopīpašuma reālo sadali attiecināmos tiesību aktus, 

jāsecina, ka kopīpašuma reālās sadales iespējamību nosaka: 

1) sadales rezultātā radīto nekustamo īpašumu lietošanas mērķis; 

2) sadales rezultātā radīto nekustamo īpašumu teritoriālā piederība. 

Autoresprāt, nav pietiekama tiesiska pamatojuma tam, ka tiesību normas, kas attiecas 

uz teritorijas plānošanu, ir automātiski attiecinātas uz visiem darījumiem, kas skar nekustamo 

īpašumu sadali. Pirmām kārtām, kopīpašuma sadale ir kopīpašuma izbeigšana. Tā ir īpašuma 

tiesības realizācija, par kuras motīvu automātiski nevar uzskatīt apbūvi, transformēšanu vai 

kādas citas vidi ietekmējošas darbības, kur būtu jāievēro sabiedrības intereses. Tiesisks akts, 

kā rezultātā no viena īpašuma ar vairākiem īpašniekiem tiek izveidoti vairāki īpašumi ar vienu 

īpašnieku pats par sevi neietekmē citu personu likumiskās intereses un neatstāj iespaidu uz 

                                                 
148 Collins, H. The European Civil Code. The Way Forward. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
pp.110.  
149 Hesselink, M.W. The New European Private Law: essays on the future of private law in Europe. Hague: 
Kluwer Law International, 2002. pp.233-240.  
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sabiedrības vajadzībām. Kopīpašuma sadale ir jāuzlūko kā juridisks fakts. Tās rezultātā 

transformējas īpašuma tiesības apjoms katram kopīpašniekam. Un tikai pēc jaunizveidoto 

īpašumu izveidošanas ir pamats piemērot tiesību normas par zemes lietošanas mērķa 

noteikšanu, izvērtējot, kā, ievērojot sabiedrības intereses un konkrētās pašvaldības teritorijas 

attīstības plānus, izmantojams nekustamais īpašums. 

 Bet reālās sadales procedūras apgrūtinājumi vai pat pilnīga tās neiespējamība 

augstākminēto iemeslu (minimālās platības nodrošināšanas neiespējamība) dēļ būtiski 

ierobeţ o tiesību subjekta īpašuma tiesību un, nenoliedzami, samazina nekustamā īpašuma 

vērtību, jo kopīpašums ir apgrūtinājums, kuru, salīdzinot ar unitāru īpašumu, ir grūtāk pārdot, 

sareţ ģītāk apsaimniekot utt. Valsts politika kopīpašuma reālās sadales jomā būtu pārskatāma, 

jo Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 1.pants 

“paredz valsts atbildību par iejaukšanos īpašuma tiesības īstenošanā, ja šīs iejaukšanās 

rezultātā samazinās īpašuma ekonomiskā vērtība.”150 

Kopīpašnieku īpašuma tiesību realizācijas problēmas analīze nebūtu pilnīga, 

nepieskaroties problemātikai, kas rodas dalītā īpašuma gadījumos. Latvijas vēsturiskās 

attīstības dēļ, zemes reformas gaitā, īpašuma tiesības uz vienotu īpašumu (zemi un ēkām uz 

tās) daudzos gadījumos tika sadalītas starp vairākiem tiesību subjektiem, veidojot kopīpašumu 

atsevišķi uz zemi un atsevišķi uz ēkām.  Latvijas realitāte ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

vai garāţ u būvju, vai citu ēku atrašanās uz citām personām kopīpašumā piederošas zemes. 

Rezultātā ir izveidojušās civiltiesībām neraksturīgas tiesiskās attiecības – piespiedu noma, 

zemes un ēkas vienotības principa neievērošana, īpašuma tiesības izlietošanas ierobeţ ojumi. 

Dalītais īpašums negatīvi ietekmē kopīpašnieku tiesības un pienākumus, kā arī apgrūtina 

īpašumu saimniecisko izmantošanu, mazina īpašuma vērtību, kavē darījumu veikšanas 

kapacitāti. Kopīpašnieki ir ierobeţ oti savu tiesību realizēšanas iespējās. Nevar noliegt 

atbildīgo institūciju centienus problēmu atrisināt, tomēr līdz pat šim laikam tie nav 

rezultējušies ar konceptuālu risinājumu.151 Daļēji tas saistīts ar politiskās gribas trūkumu. 

Saeimā, debatējot par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 

māju privatizāciju”, par problēmas risināšanas konceptu deputātu viedokļi atšķīrās: 

                                                 
150 Dijk, P.van.,  Hoof , G.J.H. van. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Third 

edition. Hague-London-Boston: Kluwer Law International, 1998. pp.620.  
151 Sk. piemēram, ZAB “Sorainen” Tieslietu ministrijas uzdevumā 2008.gadā veikto zinātnisko pētījumu 
“Nekustamā īpašuma tiesību regulējums pēc zemes reformas pabeigšanas – Civillikuma zemes un ēku 
nedalāmības koncepta pilnīgas ieviešanas problēma”. Pieejams: 
http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=3780 [aplūkots 15.12.2014.] 

http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=3780
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reglamentēt risinājumu daţ ādām tiesiskām situācijām atsevišķi,152 vai meklēt vienotu pieeju 

dalītā īpašuma problēmas  risinājumam.153  

Likumdevējs lēmis par labu situācijas pakāpeniskam risinājumam, sākot ar 

daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kas atrodas uz valsts vai pašvaldības un fiziskās vai 

juridiskās personas kopīpašumā esošas zemes. 2014.gada 1.oktobrī spēkā stājušies grozījumi 

likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju.”154 Likums ir papildināts ar 

jaunu tiesību normu – 71.pantu, kura pirmā daļa definē dalītā kopīpašuma izbeigšanu: “Ja 

viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu māja pilnībā vai daļēji atrodas uz valsts vai pašvaldības un 

fiziskās vai juridiskās personas kopīpašumā esošas zemes, kopīpašniekiem savstarpēji 

vienojoties, šī zeme var tikt sadalīta reālās daļās proporcionāli valstij vai pašvaldībai un 

fiziskajai vai juridiskajai personai piederošo domājamo daļu lielumam, uzliekot, kad 

vajadzīgs, viena daļai zināmus servitūtus par labu otra daļai. Dalot kopīpašumā esošo zemi, 

ievēro normatīvo aktu par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi 

noteikumus.”155 Tiesību norma paredz izbeigt dalīto īpašumu tādā veidā, ka tiek sadalīta 

kopīpašumā esošā zeme, faktiski tā nosaka, ka tiek atdalīts valstij vai pašvaldībai piederošais 

zemes gabals. Atdalītais valstij vai pašvaldībai piederošais zemes gabals tiek pievienots ēkai, 

veidojot vienotu īpašumu, un nodots privatizācijai, kā privatizējamais objekts, kuru veido ēka 

(tās daļa) un zemes gabala domājamā daļa. Šāds dalītā īpašuma izbeigšanas variants vērtējams 

kritiski, jo vispārīgo prasību par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi ievērošanas 

nepieciešamība daudzos gadījumos būs šķērslis veikt kopīpašuma reālo sadali. Otrkārt, likums 

regulē tikai nelielu dalīto īpašumu daļu – privatizējamās daudzdzīvokļu ēkas un nerisina dalītā 

īpašuma problēmu kopumā. Šie apstākļi ir pamats kritiski vērtēt likuma iespējas sasniegt 

tiesību normas mērķi un būtiski mazināt dalītos īpašumus. 

Autores ieskatā jautājumi par dalītā īpašuma veidošanas nepieļaujamību bija 

izvērtējami, uzsākot zemes reformu, secīgi nodrošinot savādāku zemes reformas procesu. 

Tāpēc tagad nav pieļaujami tādi risinājumi, kas papildus apgrūtinātu kopīpašniekus vai liktu 

                                                 
152 Piem., deputāta V.Valaiņa viedoklis: “Principā likumprojekts ir izstrādāts, lai risinātu ļoti būtisku problēmu, 
kas saistās ar dalīto īpašumu gadījumiem, kad daudzdzīvokļu māja pieder vienam saimniekam, bet zemes 
īpašums pieder otram saimniekam - valstij, pašvaldībai vai privātpersonai. Šīs attiecības kaut kādā veidā vajag 
regulēt un risināt šo problemātiku likumprojektā.” Pieejams: 
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/438d6ff0fa2c3d0bc2257cbd0034f547/$FILE/LP0421_2.htm 
[aplūkots 15.12.2014.]  
153 Deputāta S.Dolgopolova viedoklis: “Dalītā īpašuma problēma skar ne tikai dzīvojamās mājas, tā ir liela 
problēma, un sperti tikai pirmie soļi, lai kaut daļēji mēģinātu šo problēmu risināt. Jau vairākus gadus notiek 
diskusijas par to, ka ir jābūt konceptuālai pieejai, lai risinātu dalītā īpašuma izbeigšanas problēmu.” Pieejams: 
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/438d6ff0fa2c3d0bc2257cbd0034f547/$FILE/LP0421_2.htm 
[aplūkots 15.12.2014.]  
154 Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Latvijas Republikas likums, 
pieņemts 19.06.2014., stājas spēkā 01.10.2014. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.131, 08.07.2014. 
155 Turpat, 71. panta pirmā daļa. 

http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/438d6ff0fa2c3d0bc2257cbd0034f547/$FILE/LP0421_2.htm
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/438d6ff0fa2c3d0bc2257cbd0034f547/$FILE/LP0421_2.htm
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šķēršļus vienotai reformai par dalītā īpašuma izbeigšanu. Valstij ir jāuzņemas atbildība par 

radušos situāciju, kas nozīmē, ka dalītā īpašuma izbeigšanā kopīpašniekiem ir jāsaņem valsts 

atbalsts. Jāatzīst, ka dalītā īpašuma izbeigšana ir ne tikai kopīpašnieku, ne tikai to ēku 

īpašnieku, kas spiesti atrasties piespiedu nomas attiecībās, bet visas sabiedrības interesēs. 

Kopīpašnieki rīcībā ar kopīpašuma lietu ir ierobeţ oti sabiedrības interesēs, bet dalītā īpašuma 

gadījumā kopīpašniekiem ir jānodrošina tiesības izmantot priekšrocības, ko sniedz 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā īpašuma atsavināšanas likums.156 Autore uzskata, ka 

dalītā īpašuma izbeigšanas risinājums būtu zemes kopīpašumu pret taisnīgu atlīdzību atsavināt 

no kopīpašniekiem valsts labā. Valsts iegūto zemes īpašumu tiesiska darījuma ceļā nodotu 

ēku, kas atrodas uz konkrētās zemes, īpašniekam (īpašniekiem). Šis varētu būt konceptuāls 

risinājums, kas ļautu izbeigt dalīto īpašumu. 

 Rezumējot izklāstīto: 

1) kopīpašuma gadījumā kopīpašnieku īpašuma tiesība tiek pakļauta būtiskiem 

ierobeţ ojumiem; 

2) valstī nav vienotu kritēriju par prasībām jaunveidojamajiem nekustamajiem 

īpašumiem; 

3) tiesību normu interpretācija par labu sabiedrības interesēm kopīpašuma reālās 

sadales procedūrā prevalē pār indivīda tiesībām, kas noved pie īpašuma tiesības 

satura būtiska sašaurinājuma; 

4) valstij jāuzņemas atbildība par iejaukšanos īpašuma tiesības īstenošanā, ja valsts 

noteikto ierobeţ ojumu dēļ tiek samazināta īpašuma ekonomiskā vērtība, kā 

ietvaros jāpārskata esošā prakse, virzoties uz sadales prasību mīkstināšanu 

kopīpašuma gadījumā, tostarp, dalītā īpašuma gadījumā. 

Kopīpašnieku tiesībās reāli sadalīt kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu, valsts 

iejaukšanās ir neadekvāta tās tiesiskajam mērķim. Nekustamā īpašuma sadale pati par sevi 

nevar apdraudēt sabiedrības intereses un tā neaizskar citu personu tiesības. 

Lai kopīpašniekiem nodrošinātu samērīgu un adekvātu īpašuma tiesības izlietošanu, 

nepieciešams:  

1) automātiski neattiecināt tiesību normas, kas attiecas uz teritorijas plānošanu, uz 

kopīpašuma reālo sadali; 

2) veicot tiesību normu interpretāciju, kopīpašuma reālo sadali uzskatīt kā 

kopīpašuma izbeigšanas veidu un par sadales rezultātā izveidoto nekustamo 

īpašumu (zemes gabalu) izmantošanas mērķi lemt pēc to izveidošanas. 

                                                 
156 Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums: Latvijas Republikas likums, 
pieņemts 14.10.2010., stājas spēkā 01.01.2011. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.174, 03.11.2010. 
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2.1.2.Vides tiesības kopīpašuma kontekstā 

 

Turpinot sabiedrības procesu ietekmes uz kopīpašuma institūtu, tostarp tā reālo sadali, 

analīzi, secināms, ka uz to būtisku iespaidu atstāj rūpes par apkārtējo vidi, tās saglabāšanu un 

vispārnacionālu izmantošanu. 

20.gs.vidū rodas un strauji attīstās tāda tiesību nozare kā vides tiesības, kuru 

regulējuma objekts ir vide, cilvēks tajā un cilvēka darbība ar vides objektiem. Jāatzīmē, ka 

pretēji īpašuma tiesībai, kas ir privāttiesība, vides tiesības ir publiskās tiesības. Latvijas 

Republikas Satversmes 115.pants nosaka, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā 

vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.157 

Vides saglabāšana ir valsts pienākums. 2006.gada 29.novembrī stājās spēkā Vides 

aizsardzības likums, kura mērķis ir “nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, 

kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu”.158 

Tiesību zinātnieki devuši pienesumu vides tiesību principu formulēšanā. Profesors 

Nikolass de Sadelērs (Nikolas de Sadeleer) zinātniskā pētījumā par vides tiesību principiem, 

to mijiedarību ar politiku un tiesību normām, izšķir šādus tiesību pamatprincipus, kuri 

ievērojami, veidojot tiesību politiku vides tiesību jomā: 

1) piesārņotājs maksā, t.i., videi nodarītos kaitējumus atlīdzina to nodarītājs un tiesību 

subjektam, kura darbība saistīta ar piesārņojumu, ir pienākums kompensēt piesārņojuma 

radītās sekas; 

2) profilakse, t.i., ietekmes uz vidi novērtēšana, profilaktisku pasākumu veikšana, lai 

mazinātu negatīvo seku iestāšanās iespējamību; 

3) piesardzība, t.i., rūpīga pasākumu, kas var atstāt ietekmi uz vidi, nepieciešamības 

izvērtēšana.159 

Tiesību aktos tiesības uz vidi (nepiesārņotu u.tml.) ir pasludinātas par vērtību. Bet 

kāda ir sabiedrības locekļu, īpašnieku un komersantu attieksme?  

Katrs no tiesību subjektiem individuāli vēlas gūt maksimālo labumu no sava īpašuma. 

Kopīpašumā īpašuma tiesības saturs ir sadalīts starp vairākiem tiesību subjektiem un, lai 

pilnīgi realizētu savas individuālās tiesības, ir paredzēta kopīpašuma izbeigšana, kas ietver tā 

reālu sadali. Kā vides tiesības ietekmē šo kopīpašnieku tiesību? 

                                                 
157 Latvijas Republikas Satversme, pieņemta 15.02.1922., stājas spēkā 07.11.1922. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 
Nr.43, 01.07.1993., 115.pants. 
158 Vides aizsardzības likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 02.11.2006., stājas spēkā 29.11.2006. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.183, 15.11.2006.  
159 de Sadeleer, N. Environmental Principles from Political Slogans to Legal Rules. Oxford: Oxford University 
Press Inc., 2002., pp.21-225. 
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Īpašuma tiesības satura “tiesiskajam rāmim” piemīt ģenerālklauzulas pazīmes. Kā 

norādījis profesors E.Meļķisis, tad “ģenerālklauzulu piepildīšanu ar noteiktu izpratni laika 

gaitā ir iespējams elastīgi pielāgot sabiedrības mainīgajiem vērtējumiem par tiesiska, sociāla 

un sadzīviska rakstura parādībām.”160 Īpašuma tiesības pamata iezīmes, protams, paliek 

nemainīgas. Mainīgas ir sabiedrības prioritātes īpašuma tiesības izlietošanas tiesiskajās 

attiecībās, mūsdienās uzsvaru liekot uz īpašuma objekta videi draudzīgu izmantošanu. 

Pašsaprotams ir kļuvis uzstādījums par īpašnieku atbildības robeţ as pacelšanu jautājumos, kas 

skar nekustamo īpašumu ilgtspējīgu izmantošanu. Vai šīs tendences un prasība, lai īpašnieks 

saglabā īpašuma objektu un lieto to tā, lai atstātu nākamajām paaudzēm, ietilpst īpašuma 

tiesības piešķirtajās tiesībās (privilēģijās)? Visegoistiskākā romiešu (kā zināms, tieši senās 

Romas juristu darbi atzīstami par privāto tiesību teorētisko pamatu) privātīpašuma sastāvdaļa 

ir tiesība iznīcināt (ius abutendi) savu lietu, nerēķinoties ar citām personām un sabiedriskām 

vajadzībām.161 Vides tiesību virsuzdevums ir nodrošināt gan tūlītēju vides kvalitāti, gan tās un 

arī dabas bagātību saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Kā sabalansēt īpašuma tiesības 

priekšrocības ar vides tiesību pienākumu? Kāds tiesisks vai ētisks pamats ir kopīpašnieku 

tiesības par kopīpašuma sadali skatīt caur vides tiesību un sabiedrības vajadzību prizmu?  

Attīstoties sabiedrībai, attīstījās izpratne par īpašumu kā fizisku objektu un attiecīgi arī 

par īpašuma tiesību. Nekustamais īpašums (tajā skaitā zeme) ir viena no galvenajām 

sabiedrības ekonomiskajām vērtībām, kuras izmantošana ietekmē ikviena indivīda materiālo 

labklājību.  

Katrs tiesību subjekts individuāli vēlas gūt maksimālo labumu no sava īpašuma, pilnā 

mērā izlietojot īpašuma tiesību. Tā ir likumīga tiesība. Bet īpašuma tiesības saturs neparedz 

īpašnieka pienākumu saglabāt īpašuma objektu, lietot to tā, lai atstātu nākamajām paaudzēm. 

Tāpēc rodas jautājums, kā saskaņot daţ ādo tiesību subjektu bieţ i vien atšķirīgās intereses ar 

visas sabiedrības (valsts) vajadzībām un interesēm? 

Kopīpašuma reālā sadale ir privāttiesisks akts, kurā kopīpašniekiem savā saskaņotā 

gribas izpaudumā tomēr jāņem vērā sabiedrības prioritātes. Tas izriet no 14.09.2006. likuma 

“Zemes ierīcības likums”. Saskaņā ar likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu162 zemes ierīcības 

projekts ir jāizstrādā arī kopīpašumā esošu zemes vienību sadalīšanai.  

Cits indivīdu un sabiedrības interešu saskaņošanas instruments ir teritorijas plānošana. 

Likuma “Teritorijas attīstības plānošanas likums” 2.pants nosaka, ka “teritorijas attīstība tiek 

                                                 
160 Meļķisis, E. Juridisko jēdzienu un normu abstraktums kā tiesību sistēmu vienojošs elements. Mūsdienu 

tiesību teorijas atziņas: rakstu krājums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999. 18.lpp. 
161 Kalniņš, V. Romiešu civiltiesību pamati. 2.izd. (faksimilizdevums). Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 104. lpp. 
162 Zemes ierīcības likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 14.09.2006., stājas spēkā 01.01.2007. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.157, 03.10.2006., 8.panta pirmās daļas 3.punkts. 
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plānota tā, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli 

izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku.”163 

Tieši detālplānojums ir atzīstams par vienu no galvenajiem instrumentiem, kas nodrošina to, 

ka attiecīgās teritorijas izmantošanā sabiedrības un valsts intereses tiek noteiktā kārtībā 

saskaņotas ar konkrētu nekustamo īpašumu īpašnieku interesēm. Uz to vairākkārtēji ir 

norādījusi Latvijas Republikas Satversmes tiesa savos spriedumos lietās par teritoriju 

plānošanas dokumentu atbilstību Latvijas Republikas Satversmei.164  

Kā norāda profesore Ilma Čepāne: “neizprotot ilgtspējīgas attīstības jēgu, ekonomisko 

interešu nolūkos nesamērīgi var tikt samazinātas prasības vides aizsardzības jomā.”165 

Oponējot šim viedoklim, jāuzsver, ka šāds uzskats nav viennozīmīgs, jo, uzlūkojot īpašumu 

tikai kā saimnieciskas darbības objektu, neņemot vērā īpašuma tiesību kā absolūtu vērtību, 

nepamatoti tiek samazinātas kopīpašnieku īpašuma tiesību izlietošanas iespējas.  

Gramatiski un sistēmiski iztulkojot tos tiesību aktus, kas attiecas uz nekustamo 

īpašumu sadali, no vides tiesību redzējuma, ir redzams, ka vides tiesību normas ir vērstas uz 

būvniecības (kā vidi pārveidojošas darbības) regulēšanu.  

Tā, saskaņā ar 20.06.2006. Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2014.gada 1.augustam)166 var izdalīt 

divas zemes izmantošanas pamata grupas: 

1) zemes, uz kuras apbūve nav primārā zemes izmantošana – apbūve pieļaujama 

gadījumos, ja tā nepieciešama atļautās izmantošanas nodrošināšanai; 

2) apbūves zeme. 

Tiesību normas gramatiskā analīze, dod pamatu secinājumam, ka iedalījuma pamatā ir 

apbūves faktors (tās iespējamība vai aizliegums). Visas zemes kā tiesiskas vienības sadalītas 

tādās, uz kurām ir iespējama apbūve, un tādās, uz kurām nav. Tādējādi iedalījuma kritērijs ir 

zemes saimnieciskā izmantojamība, proti, kā izmantošanas rezultātā zeme tiks pārveidota. 

Kopīpašuma sadales tiesiskais mērķis ir izbeigt kopīpašumu un nevis risināt jautājumu 

par zemes apbūvi, vai citādu tās saimniecisku izmantošanu. Ir būtiska atšķirība, vai zemes 

reālo sadali veic kopīpašnieki ar mērķi izbeigt kopīpašumu, vai savas zemes reālo sadali veic 

                                                 
163 Teritorijas attīstības plānošanas likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 13.10.2011., stājas spēkā 
01.12.2011. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.173, 02.11.2011., 2.pants.   
164 Skatīt, piemēram, Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2005.gada 16. decembra spriedumu lietā Nr.2005-
12-0103. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.203, 20.12.2005. 
165 Čepāne, I. Tiesību uz īpašumu un labvēlīgu vidi līdzsvara meklējumi Satversmes tiesas praksē. Jurista Vārds,  
2011, Nr.47. 6.lpp.  
166 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība: Ministru Kabineta noteikumi Nr.496, pieņemts 20.06.2006., stājas spēkā 12.07.2006. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.108, 11.07.2006.  

https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=238807
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=139503
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=139503
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viens īpašnieks ar mērķi atsavināt un saimnieciski izmantot jaunradītos zemes gabalus. 

Piemērot vienotus principus un tiesību aktus abos gadījumos nav pamata, jo atšķiras gadījumu 

faktiskie sastāvi. Šajā jautājumā, uzsverot, ka vides aizsardzības pasākumi īstenojami 

diferencēti, atkarībā no faktiskajiem apstākļiem, autore vēlas balstīties uz Latvijas 

Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektores S.Meieres teikto: 

“Atbilstoši prevencijas loģikai ievērojami efektīvāku vides aizsardzību iespējams īstenot tad, 

ja vides izmantošanas regulējums ir noteikts nevis vispārīgi, bet gan maksimāli ievērojot 

noteiktas saimnieciskas darbības (projekta) parametrus, kā arī apstākļus katrā konkrētā 

saimnieciskās darbības (projekta) īstenošanas vietā.”167 

Pasākumu vides aizsardzības jomā plānošana ir nodota pašvaldību pārziņā. Tā, likuma 

“Par pašvaldībām” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 2014.gada 1.augustam) 7.panta pirmais 

punkts nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par republikas 

pilsētas vai novada teritorijas apbūvi.168 Tātad katrā republikas pilsētā vai novadā var 

atšķirties būvniecību, kas ietekmē un attiecas arī uz nekustamo īpašumu (tostarp, kopīpašuma) 

reālu sadali, reglamentējošās normas  un  prasības. Daţ ādās pašvaldībās ir noteikti, piemēram, 

daţ ādi minimālo zemes gabalu lielumi un līdz ar to, reālās sadales gadījumos, kopīpašnieki 

atrodas daţ ādās pozīcijās, vienā gadījumā, piemēram, minimālais zemes platības lielums ir  

0,6 ha, bet citos, tas ir 1 ha. Kopīpašnieki, kas neatkarīgi no atrašanās konkrētā pašvaldībā, 

tiesiski ir vienādā stāvoklī, reālās sadales gadījumā, nokļūst daţ ādos tiesiskajos stāvokļos, jo, 

gadījumā, ja zemes gabals atrodas vienā pašvaldībā, tad reālā sadale ir iespējama, bet, ja  

zemes gabals atrodas citā – tad nē. Šāda pieeja ierobeţ o kopīpašnieku tiesības.  Pašvaldību 

saistošie noteikumi ir likumpakārtoti tiesību akti. Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās 

informācijas likuma 9.pantu, piemērojot normatīvos aktus, ievēro šādu ārējo normatīvo aktu 

juridiskā spēka hierarhiju: 

1) Satversme; 

2) likumi; 

3) Ministru kabineta noteikumi; 

4) pašvaldību saistošie noteikumi.169 

Secināms, ka pašvaldību saistošie noteikumi juridiskā spēkā ziņā atrodas hierarhijas 

pašā zemākajā līmenī, tie apveltīti ar mazāku juridisko spēku kā Civillikumam, kurš piešķir 

                                                 
167 Meiere, S. Vides aizsardzības principu tiesiskais raksturs un to ievērošana lēmumu pieņemšanā. No: Aktuālās 
tiesību realizācijas problēmas: Latvijas Universitātes 69.konferences rakstu krājums, Rīga: Latvijas 
Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. 88. lpp. 
168 Par pašvaldībām: Latvijas Republikas likums, pieņemts 19.05.1994., stājas spēkā 09.06.1994. Pieejams: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.61, 24.05.1994., 7.panta pirmais punkts.  
169 Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 31.05.2012., 
stājas spēkā 01.07.2012. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.96, 20.06.2012., 9.pants. 
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kopīpašniekiem tiesības uz kopīpašuma sadali. Ievērojot arī šo argumentu, ir nepareizi un 

nepamatoti piemērot pašvaldību saistošos noteikumus gadījumos, kad notiek kopīpašuma 

reālā sadale. 

Īpašuma tiesības ir viena no senākajām sabiedrības tiesību aktos noteiktajām tiesībām, 

tā ir vērtība ar gadu tūkstošiem ilgām tradīcijām, kamēr vides tiesības ir salīdzinoši jaunas 

tiesības, kurām ir izveidojies kvantitatīvs segments, bet vēl nav kvalitatīvā seguma. Proti, ir 

nospraustas jomas, kuras ietekmē vides tiesību normas, bet nav nostabilizējies regulējums 

“cik dziļi” vides tiesībām ir jāregulē viena vai otra tiesisko attiecību joma. Kā norāda 

Satversmes tiesas tiesnese Kristīne Krūma: “vides aizsardzībai ir jābūt neatņemamai attīstības 

procesa sastāvdaļai un to nevar apsvērt izolēti. Tādējādi, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību, ir 

svarīgi līdzsvarot ekonomisko attīstību un vides aizsardzību.”170  

Satversmes tiesa ir atzinusi arī to, ka vides aizsardzību regulējošie tiesību akti paredz, 

ka konkrētas darbības veicējam ir pienākums sasniegt pēc iespējas augstāku attiecīgā vides 

objekta aizsardzības pakāpi, kā arī iespēju robeţ ās uzlabot esošo situāciju.171 Tomēr jautājumā 

par kopīpašnieku tiesībām sadalīt kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu, autore uzskata, ka 

vides tiesību regulējums ir neadekvāts to tiesiskajam mērķim. Nekustamā īpašuma 

(kopīpašuma) sadale pati par sevi nevar apdraudēt vides tiesību aizsargājamos objektus. 

Sadalot vienu īpašuma objektu (piem., zemes gabalu) vairākos, videi zaudējums netiek 

nodarīts.  

Mākslīgi ir radīta pretruna starp tiesību sistēmu un vērtību sistēmu apskatāmajā 

jautājumā. Neviennozīmīgo situācijas risinājumu raksturo arī Latvijas Republikas Satversmes 

tiesā izskatītās lietas par teritorijas plānojumu neatbilstību Latvijas Republikas Satversmei.172 

Uz tiesību normu regulējuma sadrumstalotību un nepilnību netieši norāda likumdevēja 

centieni sakārtot nekustamā īpašuma, sevišķi zemes, kā tautsaimnieciskas vērtības, 

izmantošanas jautājumus. Balstoties uz 2010.gada 19.aprīlī Latvijas Republikas Ministru 

kabineta apstiprināto Zemes pārvaldības likuma koncepciju173, Vides aizsardzības un 

                                                 
170 Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesneses Kristīnes Krūmas atsevišķās domas lietā Nr.2008-03-03. 
[aplūkots 15.08.2014.] Pieejams: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/atseviskas_2008_03_03.htm.  
171 Sīkāk: Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2007.gada 21.decembra sprieduma lietā Nr.2007-12-03 
21.punkts. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.207, 28.12.2007. 
172 Piemēram: Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2008.gada 12.novembra spriedums lietā Nr.2008-05-03. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.178, 14.11.2008.; Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 
19.novembra spriedums lietā Nr.2009-09-03. Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr.184, 24.11.2009.; Latvijas 
Republikas Satversmes tiesas 2014.gada 10.oktobra spriedums lietā Nr.2013-19-03. Publicēts: Latvijas Vēstnesis 
Nr.201, 10.10.2014. 
173 Par zemes pārvaldības likuma koncepciju: Ministru Kabineta rīkojums Nr.214, pieņemts 19.04.2010., stājas 
spēkā 19.04.2010. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.63, 21.04.2010. 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/atseviskas_2008_03_03.htm
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reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi Zemes pārvaldības likuma projektu. Šobrīd 

likums ir pieņemts Saeimā un tas stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī.174 

Kā norāda likumprojekta iniciatori, “Latvijā jau kopš zemes reformas pirmsākumiem 

zeme vairāk tiek uztverta kā īpašuma objekts, nevis kā dabas sastāvdaļa, kas būtu īpaši 

jāaizsargā un racionāli jāizmanto. Zemei kā unikālam resursam ir arī citas funkcijas, 

piemēram, biomasas raţ ošana lauksaimniecībā un meţ saimniecībā, bioloģiskās daudzveidības 

nodrošināšana, cilvēku fiziskā un kultūras vide, daţ ādu veidu izejvielu un oglekļa krātuve.”175 

Likumprojekta mērķis ir “izveidot tiesisku pamatu racionālai zemes izmantošanai, ilgtspējīgai 

teritorijas attīstībai un zemes aizsardzībai, līdzsvarojot zemes izmantošanu un aizsardzību, kā 

arī privātās intereses un publiskās vajadzības zemes izmantošanā”176, ir visnotaļ atbalstāms. 

Likuma apspriešanas laikā mērķa formulējums izteikts koncentrētāk – veicināt ilgtspējīgu 

zemes izmantošanu un aizsardzību.177 

Tomēr likumprojekta analīze parāda, ka tiesību normām ir publisko tiesību iezīmes, 

liekot uzsvaru uz sabiedrības interešu aizsardzību, kam apliecinājumu var rast, aplūkojot 

likumprojekta tapšanā iesaistītās nevalstiskās organizācijas, piem., Vides konsultatīvā 

padome, Zemes pārvaldības profesionālo organizāciju padome, biedrība “Zemnieku saeima”, 

Latvijas Meţ a īpašnieku biedrība, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Rīgas 

Tehniskā universitāte, t.i., pārstāvošas praktiskās intereses un darbības sfēras, saistītas ar 

nekustamā īpašuma publisku izmantošanu. Civiltiesību speciālistu, tiesību zinātnieku, kas 

novērtētu likumprojektu no civiltiesiskās zinātnes dogmām, viedokļu uzklausīšana nav 

notikusi. Līdz ar to likuma regulējumā prevalē sabiedrības interešu aizsardzība, piemēram, 

paredzot apgrūtinājumus. Tā, likumprojekta 5.panta redakcija bija šāda: “(1) Lai nodrošinātu 

piekļuvi publiskai teritorijai, vietējā pašvaldība teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai 

detālplānojumā nosaka gājēju ceļu kā nekustamā īpašuma apgrūtinājumu.  

(2) Zemes īpašniekiem ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies šā panta 

pirmajā daļā minēto apgrūtinājumu noteikšanas dēļ.”178 Saeimā šis pants tika pieņemts ar 

redakcionāliem labojumiem, kas zināmā mērā atvieglo īpašnieka apgrūtinājumus jautājumā 

par samērīgu kompensāciju: 

“(1) Vietējā pašvaldība teritorijas plānojumā nosaka publiskās infrastruktūras attīstības un 
                                                 
174 Zemes pārvaldības likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 30.10.2014., stājas spēkā 01.01.2015. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.228, 15.11.2014. 
175 Par zemes pārvaldības likuma koncepciju: Ministru Kabineta rīkojums Nr.214, pieņemts 19.04.2010., stājas 
spēkā 19.04.2010. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.63, 21.04.2010. 
176Zemes pārvaldības likumprojekta anotācija. [aplūkota 28.08.2014.] Pieejams: 
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/F69D8CF2240CD7AEC2257C1B004B0C43?OpenDocument  
177 Zemes pārvaldības likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 30.10.2014., stājas spēkā 01.01.2015. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.228, 15.11.2014., 2.pants. 
178 Zemes pārvaldības likumprojekta anotācija. [aplūkota 28.08.2014.] Pieejams: 
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/F69D8CF2240CD7AEC2257C1B004B0C43?OpenDocument 

http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/F69D8CF2240CD7AEC2257C1B004B0C43?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/F69D8CF2240CD7AEC2257C1B004B0C43?OpenDocument
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būvniecības vajadzībām nepieciešamās teritorijas un to izmantošanas nosacījumus neatkarīgi 

no zemes piederības vai piekritības. 

(2) Zemes īpašniekam ir tiesības uz kompensāciju par zaudējumiem, ja, nosakot publiskās 

infrastruktūras attīstības un būvniecības vajadzībām nepieciešamās teritorijas, viņam ir 

radušies saimnieciskās darbības ierobeţ ojumi, par kuriem pienākas kompensācija. 

Zaudējumus atlīdzina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tā institūcija, kura ierosinājusi šādu 

teritoriju noteikšanu.”179 

Pati ideja par piekļuves nodrošināšanu publiskām teritorijām ir pozitīvi vērtējama, un 

ir redzams, ka, salīdzinot ar likumprojektu, likumā ir konkretizētas īpašnieka tiesības. Tiesības 

uz zaudējumu atlīdzināšanu, kas raisīja jautājumus par zaudējumu atlīdzības apmēru, kārtību, 

termiņiem un līdzekļiem, no kuriem tie tiks segti īpašniekam, kā arī īpašnieka zināmu 

papildus apgrūtināšanu ar nodarīto zaudējumu pierādīšanas pienākumu, ir aizstātas ar 

kompensācijas saņemšanas tiesībām, norādot kompensācijas atlīdzināšanas institūciju.  

Likums satur atsevišķas deklaratīvas tiesību normas, kas var raisīt nevajadzīgus 

civiltiesisko darījumu dalībnieku strīdus. Piemēram, 4.panta piektajā daļā ietverto prasību, 

atsavinot zemi, kas daļēji vai pilnībā atrodas degradētā teritorijā, par to informēt nekustamā 

īpašuma ieguvēju.180 Likums nedod atbildi par informēšanas veidu (mutiski, rakstiski, 

iesniedzot izziņu no kompetentas institūcijas) un par tiesību normas prasību neievērošanas 

tiesiskajām sekām.  

Tiesību speciālistu, praktiķu vidū un sabiedrībā kopumā jau ievērojamu laiku virmo 

diskusija par iespējamo atteikšanos no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām.181 Solis šajā 

virzienā tika sperts 2010.gadā, samazinot termiņu, kādā pašvaldībām jāsniedz atbilde par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikšanos no tām.182 Tomēr, nosakot, ka zemes fonda 

uzturēšana ir pašvaldības funkcija, ir saprotams, ka tās realizēšanai pašvaldībai ir tiesības 

izmantot pirmpirkuma tiesības, uz ko pamatoti norādīts likumprojekta anotācijā183, bet tas 

nozīmē administratīvā sloga palielināšanu darījuma dalībniekiem un papildus riska faktoru, 

kas noteikti neveicina darījumu drošu vidi tā dalībnieku ieskatā. 

 Likumā inovatīvi, bet atšķirīgi no Civillikuma, tiek noteikti zemes izmantošanas 

principi un nosacījumi, kas saistoši pašvaldībām, zemes īpašniekiem un tiesiskajiem 
                                                 
179 Zemes pārvaldības likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 30.10.2014., stājas spēkā 01.01.2015. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.228, 15.11.2014., 5.pants. 
180 Turpat, 4.pants. 
181  Skatīt, piemēram, viedokļu tendenču un to argumentu analīzi Annijas Švembergas rakstā. Švemberga, A. 
Pašvaldību pirmpirkuma tiesības – zemesgrāmatā vai teritorijas plānojumā. Jurista vārds, 2010. Nr.24. 12.-
15.lpp.  
182 Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem: Ministru kabineta 
noteikumi Nr.919, pieņemts 28.09.2010., stājas spēkā 01.10.2010. Latvijas Vēstnesis, Nr.156, 01.10.2010. 
183Zemes pārvaldības likumprojekta anotācija. [aplūkota 28.08.2014.] Pieejams: 
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/F69D8CF2240CD7AEC2257C1B004B0C43?OpenDocument  

http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/F69D8CF2240CD7AEC2257C1B004B0C43?OpenDocument
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valdītājiem, tā, piemēram, 3.pantā paredzēts, ka zemes īpašnieks, valdītājs un lietotājs nerada 

zemei kaitējumu un ievēro samērīgumu starp sabiedrības vajadzībām un īpašnieku tiesībām, 

savukārt 4.pantā ir konkretizēti zemes izmantotāju pienākumi, cita starpā, veikt darbības, lai 

saglabātu zemes un augsnes kvalitāti un nepieļaut tās degradāciju, ievērot zemes 

rekultivācijas prasības.184 Minēto tiesību normu analīze norāda uz to iespējami  

neviennozīmīgo interpretāciju. Diskutabls ir jautājums par samērīgumu, par  publisko tiesību 

subjektu iejaukšanās robeţ ām privātīpašnieka tiesībās. Paredzēto atsevišķo pasākumu 

kompleksa pārbaudes mehānisma neesamība un tiesību normu neievērošanas tiesisko seku 

trūkums ir vērtējami kā apstākļi, kas radīs neskaidrības to piemērošanā, tādējādi apgrūtinot 

darījumu veikšanu.  

Augstākminētais dod pamatu pieņēmumam, ka ļoti nepieciešamais likums, kas ļautu 

apvienot zem vienotiem pamatprincipiem tiesisko regulējumu jautājumiem, kas skar zemes 

apsaimniekošanu un izmantošanu civiltiesisko darījumu ietvaros, un iedibinātu samērīguma 

principus starp īpašnieku un sabiedrību, nespēs pilnā mērā atrisināt problēmas. Pie 

likumprojekta pozitīvajiem aspektiem ir minams fakts, ka ar likumu būs noteikts vietējo 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu vispārsaistošais spēks.185 Tomēr 

kopumā likumā nav saskatāma tiesību normu, ko jautājumos par darījumiem ar nekustamo 

īpašumu, it sevišķi, zemes īpašumu, paredz Civillikums, likums “Par pašvaldībām”, Zemes 

ierīcības likums, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likums, sasaiste un loģiska secība. 

Teritorijas plānošana ir vides aizsardzības līdzeklis. Tiesību normas, kas attiecas uz  

teritorijas plānošanu nodotas pašvaldību pārziņā. Tas būtu saprotams, jo plānošana notiek 

konkrētajā reģionā un tā pārvaldes institūcijām ir jāpieder tiesībām lemt. Nav pietiekama 

tiesiska pamatojuma tam, ka tiesību normas, kas attiecas uz teritorijas plānošanu, ir 

automātiski attiecinātas uz visiem darījumiem, kas skar nekustamā īpašuma sadali.  

Uz nepieciešamību izvērtēt vides tiesību strikto principu piemērošanas samērīgumu 

tiek norādīts arī zinātniskajā literatūrā.186 Autore pievienojas viedoklim, ka vides tiesību 

principi ir būtiski, bet tie nav absolūti un nav prevalējoši pār citu tiesību nozaru principiem. 

Kopīpašuma sadale nav vides pārveidošana ar mērķi to apbūvēt vai veikt vēl kādas 

vidi ietekmējošas darbības, kur būtu jāievēro minimālie zemes gabalu lielumi u.tml. prasības. 

Kopīpašuma sadale ir kopīpašuma izbeigšana. Atšķiras tiesību subjektu rīcības motīvi un 

                                                 
184 Zemes pārvaldības likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 30.10.2014., stājas spēkā 01.01.2015. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.228, 15.11.2014., 3.pants, 4.pants. 
185 Turpat,  4.panta otrā daļa.  
186 Sk.piemēram: de Sadeleer, N. Environmental Principles from Political Slogans to Legal Rules. Oxford: 
Oxford University Press Inc., 2002., pp.301. 
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sasniedzamie mērķi. Kopīpašnieku privātās īpašuma tiesības tiek nepamatoti ierobeţ otas ar 

publiskajām vides tiesībām.  

Apkopojot minēto, autore izvirza šādas atziņas: 

1) vides tiesību normas galvenokārt ir vērstas uz būvniecības (kā vidi pārveidojošas 

darbības) regulēšanu, savukārt kopīpašuma sadales tiesiskais mērķis ir izbeigt 

kopīpašumu; 

2) katrā republikas pilsētā vai novadā atšķiras tiesību normas, kas ietekmē un attiecas 

uz nekustamo īpašumu reālu sadali; 

3) zemes nekustamais īpašums tiek  klasificēts pēc apbūves kritērija. 

Kopīpašnieku tiesībās sadalīt kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu, vides tiesību 

iejaukšanās ir neadekvāta to tiesiskajam mērķim. Nekustamā īpašuma sadale pati par sevi 

nevar apdraudēt vides tiesību aizsargājamos objektus. 

Lai nesašaurinātu kopīpašnieku tiesības kopīpašuma sadalē vides tiesību 

regulējuma iespaidā, nepieciešams pārskatīt pašvaldību saistošo noteikumu teritorijas 

plānošanā pielietošanu kopīpašuma reālās sadales gadījumos, un, veicot tiesību normu 

interpretāciju, kopīpašuma reālo sadali uzskatīt kā kopīpašuma izbeigšanas veidu un 

par sadales rezultātā izveidoto nekustamo īpašumu (zemes gabalu) izmantošanas mērķi 

lemt pēc to izveidošanas. 

 

 

2.2. Kopīpašnieku tiesiskās socializācijas problēmas un to ietekme uz kopīpašuma 

tiesībām 

 

Kopīpašums nav kāds īpašs īpašuma tiesību paveids. Šajā darbā jau tika atzīmēts, ka 

kopīpašums Latvijas tiesību aktu sistēmā uzskatāms kā “kopīpašnieka varas 

aprobeţ ojums”.187 Izpratni par īpašumu, tā robeţ ām sekmē arī jebkura indivīda psiholoģiskās 

īpašības, privātīpašnieciskās tieksmes. Vienlaikus, indivīdam kā tiesību subjektam piemītošās 

tiesības, pienākumi un zināmi, ar likumu uzlikti, šo tiesību ierobeţ ojumi atrodas savstarpējā 

mijiedarbībā. Mūsdienu mainīgajā pasaulē, globalizācijas apstākļos, esot augstai izpratnes 

pakāpei par pamattiesībām, attīstītai tiesiskai apziņai, objektīvi pastāv un ir nepieciešami 

indivīda tiesību ierobeţ ojumi sabiedrības labā, lai, tādējādi panāktu visas sabiedrības 

harmonisku attīstību. Tai pat laikā, tieši modernajā pasaulē pieaug indivīda kā individuāla 

tiesību subjekta vēlme pēc subjektīvo tiesību pilnīgas, ne ar ko neaprobeţ otas realizācijas. 

                                                 
187 Sinaiskis, V. Latvijas civiltiesību apskats: Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga: Latvijas Republikas Tieslietu 
ministrijas Tiesiskās Informācijas centrs, 1996. 71.lpp.  
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Šādu rīcību nosaka indivīda savu subjektīvo tiesību apzināšanās, zināšanas par tām un 

tehniskās un tiesiskās to realizācijas iespējas. Kā modernās pasaules tendences ietekmē 

kopīpašnieku sociāli tiesisko uzvedību? Kā tās izpauţ as darījumos ar kopīpašuma lietu? 

Kopīpašuma gadījumā šīs problēmas kļūst praktiskas, jo jebkura rīcība ar kopīpašuma 

objektu ir iespējama tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu, kam nepieciešams panākt daţ ādu 

indivīdu saskaņotu gribas izteikumu. 

Svarīgi ir identificēt tos tiesiskos un faktiskos apstākļus, kuri ietekmē kopīpašnieku, 

realizējot savas īpašuma tiesības, kuru dēļ kopīpašums tiesiski un faktiski ir apgrūtinājums. 

Vai, veicot reformas “no augšas”, grozot tiesību aktus, tiks sasniegts cerētais rezultāts un 

novērstas problēmas darījumos ar  kopīpašuma objektu, vai tomēr nē, jo problēma nav tiesību 

aktos, bet pašu kopīpašnieku subjektīvajās attiecībās?  

Vai panākt saskaņotu gribas izteikumu ir grūti objektīvu iemeslu dēļ, piem., 

birokrātiskas tiesību aktu prasības, tiesību aktiem noteikti pārāk plaši indivīda tiesību 

ierobeţ ojumi, “likuma robi”, vai strīdu pamatā ir subjektīvi iemesli, piem., kopīpašnieka 

finansiālais stāvoklis, vecums, izglītības līmenis, kopīpašnieka prombūtne u.tml.?  

Kopīpašniekam kopīpašuma tiesības sareţ ģītās juridiskās konstrukcijas dēļ ir jārēķinās 

ne tikai ar tiesiskiem ierobeţ ojumiem, bet jāiztur arī zināma sociāla rakstura spriedze. To 

nosaka gan apstākļi, kas tieši saistīti ar kopīpašumu reglamentējošo normu prasībām, gan, kas 

saistīti ar tām pastarpināti, proti, kopīpašuma izveidošanas apstākļi. Lai katras problēmas 

atrisināšanai nebūtu nepieciešams tiesas spriedums, kopīpašniekam ir jābūt apveltītam ar 

labām sociālajām iemaņām. To nosaka gan apstākļi, kas tieši saistīti ar kopīpašumu 

reglamentējošo normu prasībām, gan, kas saistīti ar tām pastarpināti, proti, kopīpašuma 

izveidošanas apstākļi. Kopīpašums ne vienmēr tiek izveidots saskaņā ar tiesību subjekta 

gribu, tiesiska darījuma rezultātā. Tas var izveidoties arī īpašuma tiesības saturu sadalot starp 

vairākiem tiesību subjektiem bez šo subjektu iepriekšējas piekrišanas, vērstas uz kopīpašuma 

izveidošanu, bet, piem., pamatojoties uz likumu vai tiesas nolēmumu. Viens no tādiem 

gadījumiem ir mantošana. Kopīpašuma izveidošanās mantošanas ceļā ir tikpat sena, cik pats 

mantošanas institūts. Tā ir sociāli saprotama un aprobēta konstrukcija, jo, lai gan iespējams 

bez potenciālo kopīpašnieku gribas, šādi izveidojušās kopīpašuma tiesiskās attiecības ir 

paredzamas, ievērojot, ka par kopīpašniekiem pārsvarā kļūst radinieki, savstarpēji pazīstami 

cilvēki. 

Kopīpašuma izveidošanu privatizācijas, denacionalizācijas un īpašumu atdošanas 

likumīgajiem īpašniekiem un to mantiniekiem ceļā var saukt par unikālu sociāli-tiesisku 

parādību, kas izriet no Latvijas vēsturiskās situācijas, neatkarības atgūšanas un tai sekojošā 

privātīpašuma atjaunošanas. Attiecīgos procesus regulēja tādi likumi (ar grozījumiem, kas 
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izdarīti līdz 2014.gada 1.augustam), kā “Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem 

īpašniekiem”188, “Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā”189, “Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”190, “Par zemes reformu Latvijas Republikas 

pilsētās”191, “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos”192, “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos”193, “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”.194  

Teikto apstiprina zemesgrāmatu ieraksti, no kuriem redzams, uz kādu dokumentu 

pamata īpašniekiem nostiprinātas īpašuma tiesības: īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

Mārstaļu ielā [...], Rīgā nostiprinātas, pamatojoties uz Rīgas pilsētas Zemes komisijas lēmumu 

un Namīpašuma denacionalizācijas apliecību195, analoģiska veida dokumenti īpašuma tiesību 

nostiprināšanas pamatā ir īpašumiem Bruņinieku ielā [...], Rīgā196, Poruka prospektā [...], 

Jūrmalā197, uzskaitījumu varētu turpināt, jo tādā veidā izveidotu kopīpašumu Latvijā ir daudz. 

Tā kā sociālistiskās tiesības nepieļāva privātpersonu īpašuma tiesības uz zemi, tad līdz ar 

valstiskās iekārtas maiņu, izmaiņas pieredzēja civiltiesības regulējošie tiesību akti, tajā skaitā, 

lietu tiesību daļa, un tika uzsākta nekustamo īpašumu reģistrācija zemesgrāmatā un īpašuma 

tiesību nostiprināšana. 

Tiesību aktu regulējuma sekas ir savstarpēji nepazīstamu un bieţ i vien pārstāvošus 

daţ ādus sociālos slāņus kopīpašnieku loka izveidošanās. Kopīpašuma izveidošana, protams, 

nebija privatizācijas un īpašuma tiesību atjaunošanas leģitīmais mērķis. Procesa 

nepieciešamību noteica sociālā taisnīguma atjaunošana un privātīpašuma kā brīvā tirgus 

pamatinstrumenta attīstība. Minētajos apstākļos kopīpašums ir blakus produkts un  

kopīpašnieku savstarpējās attiecības šādi izveidotā kopīpašumā saskaņot var būt īpaši grūti.   

Konkrētas kopīpašuma lietas kopīpašnieki veido atsevišķu, noslēgtu sociālu grupu.  

Kā jebkurā sociālā grupā starp tās locekļiem izveidojas sociāli-tiesiskas attiecības. Veicot 

                                                 
188 Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem: Latvijas Republikas likums, pieņemts 30.10.1991., 
stājas spēkā 20.11.1991. Publicēts: Ziņotājs, Nr.46, 21.11.1991. 
189 Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā: Latvijas Republikas likums, pieņemts 30.10.1991., 
stājas spēkā: 01.01.1992. Publicēts: Ziņotājs, Nr.46, 21.11.1991. 
190 Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju: Latvijas Republikas likums, pieņemts 21.06.1995., 
stājas spēkā: 25.07.1995. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.103, 11.07.1995.  
191 Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās: Latvijas Republikas likums, pieņemts 20.11.1991., stājas 
spēkā 20.11.1991. Publicēts: Ziņotājs, Nr.49, 19.12.1991. 
192 Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos: Latvijas Republikas likums, pieņemts 21.11.1990., 
stājas spēkā 21.11.1990. Publicēts: Ziņotājs, Nr.49, 06.12.1990. 
193 Par zemes privatizāciju lauku apvidos: Latvijas Republikas likums, pieņemts 09.07.1992., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Ziņotājs, Nr.32, 20.08.1992.  
194 Par valsts un pašvaldības īpašuma objektu privatizāciju: Latvijas Republikas likums, pieņemts 17.02.1994., 
stājas spēkā 17.03.1994. Publicēts: Latvijas vēstnesis, Nr.27, 03.03.1994.  
195 Sīkāk–Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6123. [aplūkots 22.01.2013.] Pieejams: 
www.zemesgramata.lv.  
196 Sīkāk–Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.24040. [aplūkots 22.01.2013.] Pieejams: 
www.zemesgramata.lv.  
197 Sīkāk–Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.5325. [aplūkots 22.01.2013.] Pieejams: 
www.zemesgramata.lv. 

http://www.zemesgramata.lv/
http://www.zemesgramata.lv/
http://www.zemesgramata.lv/
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darījumus, tiesiskās attiecības var izpausties trijos veidos. Pirmkārt, šīs sociālās grupas 

iekšpusē, t.i., savstarpēji starp kopīpašniekiem, nosakot kopīpašuma dalītu lietošanu vai 

slēdzot vienošanos par kopīpašuma izbeigšanu. Otrkārt, starp kopīpašnieku kopumu un 

trešajām personām, piemēram, veicot darījumus ar visu kopīpašuma priekšmetu (to iznomājot, 

pārdodot, u.tml.). Treškārt, starp individuālu kopīpašnieku un trešajām personām, 

kopīpašniekam atsavinot, ieķīlājot viņam piederošo kopīpašuma domājamo daļu.  

Tiesisko uzvedību nosaka gan likums, gan sociālās normas. Likumu (pozitīvo tiesību) 

Kants definēja tā: “Likums ar nepieciešamo spaidu palīdzību saskaņo viena indivīda brīvību 

ar ikviena brīvību uz vispārējās brīvības principa pamata.”198 Šī definīcija atspoguļo 

kopīpašuma institūta būtības divējādo dabu. Tiesiskā darījumā, kura mērķis ir nodibināt, 

pārgrozīt vai izbeigt tiesības, kas attiecas uz kopīpašuma priekšmetu, vienlaicīgi jārealizējas 

likumdevēja gribai, kas izteikta tiesību aktos, un kopīpašnieku gribai, kas izteikta konkrētos 

juridiskos dokumentos. Ārpus konkrētiem darījumiem kopīpašnieku savstarpējās attiecības 

regulē arī sociālās normas. Kā apliecinājums tam ir profesores Sanitas Osipovas teiktais: 

“Sociālās organizācijas funkcionēšanas pamatā ir sociālo normu sistēma, kas saskaņo 

attiecībās iesaistīto indivīdu vērtības un uzvedību”.199 Jāsecina, ka kopīpašumā vienlīdz 

svarīgas ir kā pozitīvās tiesības (rakstītās tiesību normas), tā sociālās tiesības. 

Kopīpašuma tiesības “tiesisko saturu” veido: 

1) kopīpašnieku saskaņots gribas izpaudums kā priekšnoteikums rīcībai ar visu 

kopīpašuma priekšmetu (Civillikuma 1068.panta pirmā daļa un otrā daļa); 

2) domājamā daļa kā kopīpašnieka tiesību un pienākumu mērs: 

i. pienākums atlīdzināt samērīgi savas daļas lielumam tos kopīpašuma 

objektam nepieciešamos izdevumus, ko taisījis viens no kopīpašniekiem 

(Civillikuma 1068.panta trešā daļa); 

ii. īpašuma aktīva izmantošana (labumu gūšana, ko dod īpašuma tiesība) notiek 

tikai samērīgi savas daļas lielumam (Civillikuma 1069.pants); 

iii. īpašuma pasīva izmantošana (izdevumi, kas nepieciešami kopīpašuma 

objekta uzturēšanai) arī notiek samērīgi savas daļas lielumam (Civillikuma  

1071.pants); 

3) pirmpirkuma tiesība un izpirkuma tiesība kopīpašuma status quo nodrošināšanai 

tiesisku darījumu gadījumos (Civillikuma 1073.pants); 

                                                 
198 Kant, I. Methaphysik der Sitten. Hamburg: Felix Meiner, 1959. S.37.  
199 Osipova, S. Ievads tiesību socioloģijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010. 72. lpp.  
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4) veto tiesība lēmumu par kopīpašuma objektu pieņemšanai, piemītoša katram 

kopīpašniekam, neatkarīgi no kopīpašuma daļas lieluma (Civillikuma 1068.panta 

otrā daļa). 

 Iepriekšminētais dod pamatotu iemeslu apgalvot, ka kopīpašuma tiesībai attiecībā uz 

tās izlietojamību, ko veic tiesību subjekti, piemīt duāls raksturs, kas izpauţ as divās izpausmes 

formās: tiesības, prioritātes piešķirošā un tiesības ierobeţ ojošā, pienākumus uzliekošā.        

Jebkuras tiesības izlietošanu un, kopīpašums nav izņēmums, veic tiesību subjekti, kas 

apveltīti ar konkrēto tiesību. Tāpēc juridiskās komponentes ir jāvērtē, ievērojot kopīpašuma 

sociālā rakstura komponentes. Kopīpašniekam piederošās tiesības atrodas tiesiskā līdzsvarā ar  

pienākumiem un to ieguldījumu, ko kopīpašnieks dod kopīpašuma lietai un citiem 

kopīpašniekiem. Tiesiskais līdzsvars loģiski pieprasa arī sociālo līdzsvaru. Nenoliedzami, 

tiesību normu izlietošanas procesā kopīpašnieki atrodas pastāvīgā mijiedarbībā, gan 

sadarbojas, gan pretdarbojas, bet rīcībai jebkurā gadījumā ir jābūt samērīgai ar to tiesību 

apjomu, kas pieder kopīpašniekam, atkarībā no viņam piederošās domājamās daļas 

kopīpašumā. 

Katra statusa tiesībām pretī ir kāda cita statusa pienākums šīs tiesības ievērot un 

nodrošināt.200 Salīdzinot ir redzams, ka kopīpašuma tiesības saturā piešķirošās izpausmes ir 

vairāk kā ierobeţ ojošās. Tas norāda uz problēmām tiesības izlietošanā (tās interpretācijā), 

nevis uz kopīpašuma tiesības tiesisko regulējumu. 

Daļa no kopīpašnieka piešķirošajām tiesībām un ierobeţ ojumiem korelē ar domājamo 

daļu, kas arī nodrošina taisnīgumu. Ārpus korelācijas, visiem kopīpašniekiem pilnā apmērā 

piemītošas, ir daţ as būtiskas tiesības: 

1) veto tiesība; 

2) tiesība prasīt kopīpašuma sadali; 

3) pirmpirkuma tiesība un izpirkuma tiesība; 

4) aizliegums kopīpašniekam rīkoties ar visu kopīpašuma objektu bez citu 

kopīpašnieku piekrišanas; 

Uz šīm tiesībām domājamās daļas lielums iespaidu neatstāj. Šāda tiesību normu 

konstrukcija nodrošina iespējami pilnu tiesību subjekta tiesību un likumīgo interešu 

aizsardzību. 

Jāsecina, ka kopīpašuma tiesiskais regulējums ir vērsts uz taisnīgumu, sabalansētību 

un katra indivīda tiesību un likumīgo interešu nodrošināšanu tiesību realizācijas procesā. To 

apliecina zinātniskajā literatūrā paustais viedoklis, ka kopīpašumā būtiska ir līdzsvara un 

pretsvara sistēmas ievērošana, kas nozīmē, ka kopīpašuma tiesisko attiecību apgrūtinājumus 
                                                 
200 Osipova, S. Ievads tiesību socioloģijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010.  95. lpp. 
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nepieciešams minimizēt kā attiecībā uz katru no kopīpašniekiem atsevišķi, tā uz 

kopīpašniekiem kopumā.201  

 Jebkuras tiesību realizācijas pamatā ir ne tikai rakstītās tiesību normas, bet arī paša 

tiesību izlietotāja subjektīvā izpratne par šīm tiesībām, par tiesību subjekta vietu un lomu 

sociāli tiesiskajās attiecībās. 

Lai kopīpašuma objekta apsaimniekošana un īpašuma tiesības izlietošana būtu veikta 

pilnā apmērā, maksimāli izmantojot ar likumu piešķirtās iespējas, kopīpašniekam jāpiemīt 

vismaz divām sociālām īpašībām: 

1) augstai tiesiskajai apziņai, lai pienācīgi izpildītu savus pienākumus un neizmantotu 

ļaunprātīgi savas tiesības; 

2) prasmei sadarboties. 

Materiālo stāvokli nevar klasificēt kā atsevišķu sociālu īpašību, taču, nenoliedzami, ka 

kopīpašnieka sociālais stāvoklis ietekmē tā spēju pilntiesīgi un godprātīgi realizēt savas 

tiesības. Vairāk kā unitārā īpašumā kopīpašuma gadījumā kopīpašnieka materiālajam 

stāvoklim ir nozīme. Veicot situāciju modelēšanu, var paredzēt gadījumus, kad kopīpašnieka 

rīcība ir saistīta nevis ar nepienācīgu tiesību normu prasību izpildi, bet gan ar finansu līdzekļu 

trūkumu attiecīgo tiesību normu izpildei. Kopīpašnieks piekrīt citu kopīpašnieku iniciēto 

darbu veikšanai kopīpašuma objektā (piem., pārbūvei, uzlabošanai) un tiesību aktos noteiktajā 

kārtībā izsaka savu piekrišanu, bet tās realizāciju nevar nodrošināt finansu līdzekļu trūkuma 

dēļ. Šādā situācijā citi kopīpašnieki tiek nepamatoti apgrūtināti, jo viņiem jāuzņemas 

materiālās saistības, kas nav samērīgas ar viņu domājamām daļām, proti, jāmaksā arī citu 

kopīpašnieku vietā. Domājamajai daļai neatbilstoši pārtērēto līdzekļu atgūšana iespējama 

tiesas ceļā. Tiesas process prasa laiku un papildus līdzekļus. Bez tam, labvēlīgs tiesas 

spriedums vēl nenozīmē reālu līdzekļu atgūšanu. Šāda veida situācijas izraisa sociāli-tiesiskus 

konfliktus.  

Tiesiskās apziņas izkopšana, juridiskā nihilisma izskaušana ir konfliktu novēršanas 

preventīvie pasākumi. Tiesiskā apziņa ir būtisks jebkuras tiesības izlietošanas elements, jo tā 

ir “jūtu, uzskatu, ideju kopums, kas pauţ  cilvēku attieksmi pret esošajām un vēlamajām 

tiesībām, likumdošanu, likumību, tiesvedību utt., viņu priekšstatus par tiesiski pamatoto un 

nepamatoto, kā arī – kopums, kas ir saistīts ar viņu tiesībām un pienākumiem – to apzināšanos 

                                                 
201 Филатова, У.Б. Право общей собственности в России, Германии, Австрии и Швейцарии (историко-

компаративистское исследование. Москва: Юриспруденция, 2012. c.107. 
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un realizāciju”.202 Pētījumos par tiesisko apziņu tiek norādīts par tās sociāli tiesisko 

fenomenu, plašo saturu, izpausmes formām, korelāciju ar izglītības līmeni.203 

Latvijas ilgstošā atrašanās sociālistisko tiesību ietekmē negatīvi ietekmēja sabiedrības 

un indivīda tiesisko apziņu. Daļa sabiedrības noteikti nebija gatava privātīpašuma 

atjaunošanai (iegūšanai) pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu vidū. Sociālistisko tiesību 

periodā tika devalvēta izpratne par īpašumu, par to atbildību un pienākumiem, ko uzliek 

īpašuma tiesība. Privātīpašuma kultūras izkopšanai iepriekš nebija objektīva pamata. Tādā 

sociālā noskaņā tiesību subjekti ieguva īpašuma tiesības uz konkrētiem objektiem, bet 

neapzinājās, ka tas saistīts ne tikai ar tiesībām tos izmantot un gūt labumus, bet arī ar 

pienākumu nepieciešamības gadījumā ierobeţ ot savu rīcību citu indivīdu (sabiedrības, valsts) 

labā un konkrētiem, materiāli noteiktiem izdevumiem objektu uzturēšanai, tajā skaitā nodokļu 

samaksu. Apskatāmajā laika periodā, ietekmējoties no valsttiesiskajiem procesiem, Latvijā 

notika strauji un liela apjoma tiesību aktu grozījumi un jaunu tiesību normu pieņemšana visās 

tiesību nozarēs, tajā skaitā civiltiesību nozarē. Šī ir otra tendence, kas negatīvi ietekmē 

tiesisko apziņu.204 Tika pieņemtas pilnīgi jaunas tiesību normas, tiesiskās attiecības, kas radās, 

pateicoties īpašuma tiesību atjaunošanai, tajā skaitā kopīpašums, bija pilnīgi jaunas un 

nezināmas tiesiskās attiecības absolūtajam tiesību subjektu (un arī valsts amatpersonu, juristu 

u.c.) vairākumam. Pilsoniskā sabiedrībā, kas organizēta demokrātiskā valstī, pozitīvās tiesības 

ir cieši saistītas ar sabiedrību un izriet no tās daudz uzskatāmāk nekā jebkad agrāk.205 Latvijas 

situācijā privātīpašumu regulējošās tiesību normas “neizauga” no sabiedrības, bet gan tika 

„iedotas” sabiedrībai. Tiesiski vēsturiskā kontekstā nepilni divdesmit gadi, kas pagājuši kopš 

privātīpašuma atjaunošanas, ir pārāk mazs laika sprīdis, lai tiesību normas būtu pilnībā 

aprobētas un tiesību subjektu sociālā uzvedība būtu pilnībā saskaņota ar tiesību normu 

prasībām. Cilvēkiem, rīkojoties atbilstoši noteiktas kultūras etalonu sistēmām, attiecības 

sabiedrībā, tostarp tiesiskās attiecības, ir harmoniskas un prognozējamas. Katrs indivīds, 

rīkojoties atbilstoši etaloniem, savukārt no otra attiecību dalībnieka sagaida etaloniem 

atbilstošu, t.i., prognozējamu atbildes rīcību. Tātad – abas puses sagaida atbilstošu otras puses 

uzvedību.206  

Tiesiskas uzvedības prasība (un tās sagaidīšana) ir būtiska ne tikai pašiem strīdā 

iesaistītajiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Jebkurš strīds destabilizē kopējo situāciju sistēmā 

                                                 
202 Jakubaņecs V. Tiesiskā apziņa. 2.izd. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2001. 6.lpp. 
203 Skatīt, piemēram, atziņas, kas dotas Valsts policijas koledţa s 2013.gada pētījumā “Valsts policijas darbinieku 
priekšstati par taisnīgumu un agresijas savstarpējās sakarības”. [aplūkots 30.11.2014.]. Pieejams: 
http://www.policijas.koledza.gov.lv/doc_upl/taisniguma_un_agresijas_petijums.pdf. 
204 Osipova, S. Ievads tiesību socioloģijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010. 125. lpp. 
205 Turpat. 
206 Turpat. 
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un rada papildus finansu slogu. Latvijas Republikas Augstākā tiesa 2011.gadā ir veikusi tiesu 

prakses apkopojumu par kopīpašumu.207 Tas atspoguļo civiltiesisko strīdu priekšmetu un 

pamatu raksturīgākās tendences. Izprotot strīdu cēloņu tiesiskos un sociālos iemeslus, var 

piedāvāt pasākumus strīdu prevencijai. Uzskatāmībai autore veikusi izplatītāko strīdu 

priekšmetu tiesiski sociālo pazīmju klasifikāciju, kas apkopota tabulā. 

 

              

           2.1.tabula 

Kopīpašnieku strīdu priekšmeta tiesiski sociālais raksturojums 

Strīda priekšmets 

 

Tiesiskās attiecības risinājums 
tiesību aktos 

Tiesiskās attiecības sociālais 
raksturojums 

 

Kopīpašnieka tiesība 
prasīt kopīpašuma 
sadalīšanu. 

Nevienu kopīpašnieku nevar piespiest 
palikt kopīpašumā, ja vien tā 
nodibināšanas noteikumi  nerunā tam 
pretim; turpretim katrs kopīpašnieks var 
katrā laikā prasīt dalīšanu (Civillikuma 
1074.pants). 

 

Tiesību norma ir formulēta 
skaidri un saprotami. Nav 
pamata strīdiem tiesību normas 
interpretācijas dēļ. Strīdi rodas 
tiesību subjektu sociālās 
uzvedības dēļ, subjektīvi 
nepieņemot tiesiskās attiecības, 
tiesisko risināju, apstrīdot 
acīmredzamo (notiek tiesību 
nelabticīga izlietošana). 

Kopīpašuma sadales 
veida noteikšana. 
 

Tiesības izvēlēties sadales veidu ir 
kopīpašnieku prerogatīva. Ja kopīpašnieki 
nevar vienoties par tās veidu, tad tiesa, 
raugoties pēc dalāmā priekšmeta īpašībām 
un lietas apstākļiem, vai nu piesprieţ  
katram no kopīpašniekiem reālas daļas, 
uzliekot, kad vajadzīgs, viena daļai 
zināmus servitūtus par labu otra daļai, vai 
atdod visu lietu vienam kopīpašniekam, ar 
pienākumu samaksāt pārējiem viņu daļas 
naudā, vai noteic lietu pārdot, izdalot 
ieņemto naudu kopīpašnieku starpā, vai 
arī izšķir jautājumu ar lozi, it īpaši tad, 
kad jāizšķir, kam no kopīpašniekiem 
paturēt sev pašu lietu un kas no viņiem 
apmierināms ar naudu. (Civillikuma 
1075.pants). 
Vienlaikus jāatzīmē, ka tiesību normas 
konstrukcija ir nepilnīga, jo tā nesatur  

Tiesību norma pilnā apmērā ļauj 
tiesību subjektiem izlietot savas 
tiesības, izvēloties un 
vienojoties par jebkādu 
kopīpašuma sadales veidu pēc 
saviem ieskatiem. Strīdu pamatā 
ir tiesību subjektu  sociālo 
prasmju trūkums, nevēlēšanās 
(nemācēšana) vienoties. Tiesību 
norma var maldināt 
kopīpašniekus par nekustamā 
īpašuma reālo sadali. Ne katru 
nekustamo īpašumu, neatkarīgi 
no kopīpašnieku gribas, var 
sadalīt reālās daļās. Normatīvās 
prasības nekustamā īpašuma 
reālai sadalei nesatur 
Civillikums, bet gan speciālie 
likumi un pašvaldību saistošie 
noteikumi. 

          

                                                 
207 Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. Kopīpašums: tiesu prakses apkopojums, 2011. [apskatīts 30.01.2013.] 
Pieejams: http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/2011/kopipasums.doc. 
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2.1.tabulas nobeigums 

Strīda priekšmets 

 

Tiesiskās attiecības risinājums 
tiesību  aktos 

Tiesiskās attiecības sociālais 
raksturojums 

 

 atsauces par reālās sadales neiespējamību 
atsevišķos gadījumos speciālo likumu 
normu aizlieguma dēļ. 
 

Orientēšanās attiecīgajās tiesību 
normās  kopīpašniekam var būt 
sareţ ģīta, kā dēļ strīdi var 
rasties maldības dēļ, kad 
kopīpašnieks ir nepietiekami 
informēts par tiesību normu 
prasībām vai tās neizprot. 

 
Kopīpašuma lietai 
nepieciešamo 
izdevumu apmēra 
noteikšana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uz kopējo lietu gulošās nastas, 
apgrūtinājumi un lietas uzturēšanai 
vajadzīgie izdevumi jānes kopīpašniekiem 
samērīgi ar viņu daļām (Civillikuma 
1071.pants). 
 

Tiesību normas formulējums ir 
imperatīvs un principā 
saprotams, kaut to nevar atzīt 
par veiksmīgu. Cilvēkam, kas 
nav jurists, formulējums “uz 
kopējo lietu gulošās [...]” var 
asociēties ar nepieciešamību 
kopīpašniekiem samērīgi ar viņu 
daļām atbildēt par  visiem 
apgrūtinājumiem, kas kaut kādā 
veidā attiecas uz kopīpašuma 
objektu, tajā skaitā arī par 
atsevišķam kopīpašniekam 
uzliktajiem apgrūtinājumiem, 
piem., par aizdevumu, ko ņēmis 
kopīpašnieks un kas nodrošināts 
ar kopīpašnieka domājamo daļu 
jāatbild visiem kopīpašniekiem.  
Tas rada kopīpašniekos 
apdraudējuma sajūtu, dēļ kā tiek 
celtas prasības par aizliegumu 
kopīpašniekam ieķīlāt vai 
dāvināt domājamās daļas. 
Iespaidu pastiprina arī 
likumdevēja izmantotie jēdzieni 
– “guloša nasta” un 
“apgrūtinājumi”, kas   
Domstarpības var novērst 
izsakot, ka samērīgi ar viņu 
daļām kopīpašniekiem ir jānes 
visi “kopējās lietas izdevumi 
[...]”. 

 

Ārpus klasifikācijas ir palikuši strīdi, kuri tieši nav saistīti ar tiesību normu 

interpretāciju, bet, kuru saknes vairāk ir meklējamas kopīpašnieku sociālajā uzvedībā. To 

ilustrē vairāku situāciju piemēri. Pasaules globalizācijas, kā arī ekonomiskās migrācijas dēļ, 

kopīpašnieki daudz vairāk laika pavada ārzemēs un ne vienmēr likumā noteiktajā kārtībā 

pilnvaro personu, kas viņus pārstāvēs prombūtnes laikā. Rezultātā rīcība ar kopīpašuma 

priekšmetu, ja tāda būs nepieciešama, nebūs iespējama. Šāda kopīpašnieka rīcība, protams, 
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nepārkāpj tiesību normu prasības, bet tā rada ne tikai vienkārši negatīvas, nepatīkamas sekas, 

bet arī  tiesiskas sekas citām personām.  

Izplatīta parādība ir kopīpašnieka nemotivēts, uz emocijām balstīts atteikums dot 

piekrišanu rīcībai ar kopīpašuma objektu, piem., remonta veikšanai. Tiek minēti daţ ādi 

argumenti: naudas trūkums, remonta nevajadzība, neapmierinātība ar projektu, izdevumu 

tāmi, u.c., bet reālie iemesli var būt pavisam triviāli un saistīti ar kopīpašnieku savstarpējām 

naidīgām attiecībām. Vērtējot no tiesību viedokļa, kopīpašnieka rīcība ir formāli likumīga. 

Balstoties uz sociālām normām, šāda rīcība izpelnās vislielāko nosodījumu. Tiesību subjekts 

ne tikai nelabticīgi izmanto savas tiesības, bet liedz citiem tiesību subjektiem izmantot viņu 

tiesības. 

Nevar nepieminēt gadījumus, kad kopīpašnieks nenoformē savu piekrišanu saskaņā ar 

likuma prasībām. Kopīpašnieks atbalsta kādu rīcību ar kopīpašuma lietu, bet tas paliek tikai 

verbālā līmenī, jo likuma formālās prasības mēdz būt šķērslis, kas traucē kopīpašnieku 

realizēt savu atbalstu tādā formā, kā to prasa likums. Attiecībā uz nekustamu īpašumu 

piekrišanai jābūt izteiktai rakstveidā, jo tā iesniedzama zemesgrāmatā.208 Ievērojot, ka 

piekrišanā tiek izteikta kopīpašnieka griba, tā noformējama notariāla akta veidā, saskaņā ar 

Notariāta likuma 82¹.pantu.209 No šīm prasībām izriet kopīpašnieka aktīvas rīcības – ierašanās 

pie zvērināta notāra, nepieciešamība. Iespējams, neizprotot likuma prasību jēgu, iespējams, 

citu iemeslu dēļ sastopamas situācijas, ka kopīpašnieks negrib apgrūtināt sevi ar notāra 

apmeklējumu. Šī ir sociālas dabas problēma, kuru ar tikai tiesību aktu palīdzību neatrisināt. 

Zināmā mērā to rada nepietiekama izpratne par kopīpašuma būtību, zināmā mērā tā ir zema 

līdzdarbības pakāpe citu indivīdu interesējošo jautājumu risināšanā.  

Kopīpašuma analīze no tiesību socioloģijas skatupunkta ļauj secināt, ka kopīpašums 

kā tiesiska konstrukcija ir nepiemērots indivīdam piemītošās īpašuma tiesības pilnīgai 

realizācijai. Īpašuma tiesības saturā prevalē individuālas gribas izpausmes priekšnoteikumi.  

Lai pilnīgi izlietotu īpašuma tiesību un rīkotos ar kopīpašuma lietu, nepieciešams 

vairāku personu saskaņots gribas izteikums, vēlme un prasme sadarboties. Kopīpašums ir 

aprobeţ ots kā ar tiesiska satura apgrūtinājumiem, tā ar sociāla rakstura uzlikumiem.  

Pie faktoriem, kas negatīvi ietekmē darījumus ar kopīpašuma priekšmetu, un, kuros 

akumulējas kopīpašuma apgrūtinājumu būtība, pieskaitāmi: 

1) nekonsekvence Civillikumā terminu izmantošanā un arhaiskā likuma valoda; 

                                                 
208 Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.12.1937., stājas spēkā 05.04.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.11, 08.04.1993.  
209 Par Latvijas Republikas 1937.gada Notāru likuma spēka atjaunošanu un grozījumiem un papildinājumiem tajā 
(Notariāta likums): Latvijas Republikas likums, pieņemts 01.06.1993, stājas spēkā 01.09.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.48, 09.07.1993., 82.1pants.  
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2) tiesiskā regulējuma trūkums faktiski eksistējošām tiesiskajām attiecībām; 

3) kopīpašuma tiesības izlietojamības pakļautība sociālo apstākļu ietekmei; 

4) tiesību piemērotāju atšķirīgās kopīpašuma institūta interpretācijas; 

5) publisko tiesību aktu prasības kā papildregulators.  

Lai nodrošinātu darījumiem ar kopīpašuma lietu pietiekamu kapacitāti un vienlaikus 

garantētu darījumu veikšanas tiesiskās vides drošumu, nepieciešams saprātīgi mazināt 

kopīpašuma apgrūtinājumu izpausmi. Sociāli tiesisko pasākumu apgrūtinājumu negatīvās 

ietekmes mazināšanai un indivīda socializācijai īpašuma tiesības tiesiskajā laukā 

identifikācijai, jāņem vērā gan īpašuma tiesības un saistīto ar to pienākumu izpratnes 

vispārējais līmenis sabiedrībā, gan tiesiskās informētības pakāpe, gan tiesību realizācijas 

iespējas, birokrātijas līmenis, saistīto iestāţ u (tiesas, zemesgrāmatu nodaļu) un amatpersonu 

(tostarp, zvērinātu notāru) pieejamība.  

Īpaši autore vēlas uzsvērt, ka darījumu veikšanas nodrošināšanai, gadījumos, kad kāds 

no kopīpašniekiem nav sastopams savā dzīves vietā vai viņa dzīves vieta nav zināma, būtu 

apsprieţ ams jautājums par nepieciešamo piekrišanu (atļauju, saskaņojumu) saņemšanas 

procesa grozījumiem. Kā iespējams risinājums var tikt izskatīta piekrišanas došanas tiesības 

piešķiršana izņēmuma gadījumos tiesai, ievērojot noteiktu procesuālu kārtību. Autore piedāvā 

tādos gadījumos kopīpašnieku aicināt dot nepieciešamo piekrišanu (atļauju, saskaņojumu) 

nosūtot viņam paziņojumu ar notariālu apliecinājumu210, kas ietver ierakstīta sūtījuma 

nosūtīšanu, bet, ja to nav iespējams adresātam izsniegt – tad sludinājumu Latvijas Republikas 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Ja likumā noteiktie pasākumi nav devuši rezultātu 

un kopīpašnieks nav paudis savu attieksmi, t.i, tad, izvērtējot, faktiskos apstākļus, piekrišanu 

varētu dot tiesa. Procesuālo darbību veikšana un lēmuma pieņemšana bez ieinteresētās 

personas klātbūtnes nav jaunums tiesību sistēmā. Piem., civilprocesā ir paredzēta lietas 

izskatīšana bez atbildētāja piedalīšanās.211 

Tomēr priekšlikums noteikti prasa papildus izpēti un izvērtēšanu. Autore uzskata, ka 

procedūras ieviešana formāli atvieglotu piekrišanas iegūšanu un sekmētu darījumus, un 

noregulētu problēmu, kurai pašreiz nav tiesiska regulējuma, bet vienlaikus palielinātu tiesas 

noslodzi. Priekšlikums jāizvērtē arī no promesošā kopīpašnieka tiesību un interešu 

aizsardzības viedokļa, cik lielā mērā piekrišanas izdošanas procedūra un pati piekrišana, kas 

izdota “aizmuguriski” ir samērīga, kā arī rūpīgi jāizanalizē jautājums, vai piešķirot tiesai 

                                                 
210  Notariāta likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 01.06.1993., stājas spēkā: 01.09.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.48, 09.07.1993., XVI nodaļa “Paziņojumu apliecināšana”. 
211 Civilprocesa likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 14.10.1998., stājas spēkā 01.03.1999.  Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.326/330, 03.11.1998., 59. panta ceturtā daļa, u.c., kas nosaka procesuālo kārtību atsevišķu 
kategoriju lietu izskatīšanā. 
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tiesības izlemt kopīpašnieka vietā un izdot attiecīgus procesuālus dokumentus, netiks 

aizskartas kopīpašnieka veto tiesību būtība un kopīpašuma kā tiesība institūta juridiskās dabas 

pārkāpums. 
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3.DARĪJUMU AR KOPĪPAŠUMĀ ESOŠU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

OBJEKTU VIDES UNIFIKĀCIJA KĀ PERSONU TIESĪBU UN 

LIKUMISKO INTEREŠU AIZSARDZĪBAS MEHĀNISMS 

 
3.1.Tiesiskās atbildības veida nošķiršanas problēmas darījumos ar nekustamo īpašumu 

 

Nekustamais īpašums, tostarp arī kopīpašumā esošs, var būt ne tikai tiesiska darījuma 

priekšmets, bet arī noziedzīgu nodarījumu priekšmets. Civiltiesiskā darījumā par nekustamā 

īpašuma sadali, maiņu, pirkumu u.c., kuram pirmšķietami ir visas tiesīgi noslēgta darījuma 

sastāvdaļas, tomēr var atklāties tādi apstākļi, kas darījumu padara par prettiesisku. Tādos 

gadījumos ir jāizvērtē, vai apstākļi, kas ir par pamatu darījuma atzīšanai par prettiesisku, 

attiecināmi uz civiltiesību nozari vai krimināltiesību nozari, tādējādi vērtējot civiltiesiskās vai 

krimināltiesiskās atbildības iestāšanos. 

Mantiskie noziegumi, kā zādzības, laupīšanas, krāpšanas un piesavināšanās, vienmēr ir 

ieņēmuši stabilu vietu noziedzīgu nodarījumu struktūrā. 20.gs. 90.gados un 21.gs. sākumā 

pieaudzis gan ekonomisko noziegumu skaits, gan to īpatsvars noziedzīgo nodarījumu 

struktūrā212. Ekonomiskie noziegumi apdraud kā konkrēta indivīda ekonomiskās un tiesiskās 

intereses, tā darījumu veikšanas kārtības likumību kopumā. Negatīva ir ekonomisko 

noziegumu ietekme uz valsts ekonomisko izaugsmi un finanšu stabilitāti. 

Nekustamā īpašuma bums 2006. – 2007. gados palielināja to noziedzīgo nodarījumu, 

kuru priekšmets ir nekustamais īpašums, skaitu. Ievērojamās materiālās vērtības dēļ 

nekustamais īpašums vienmēr ir noziedzīgās pasaules redzeslokā.  

Jautājuma izpēte ir nepieciešama, lai identificētu tos tiesiskos un faktiskos apstākļus, 

kuru dēļ atbildības veida noteikšana par tiesību normu pārkāpumiem darījumos ar nekustamo 

īpašumu ir apgrūtināta. 

Lai sekmīgi cīnītos ar noziedzīgiem nodarījumiem, tiesību aizsardzības iestāţ u 

darbiniekiem nepieciešams mācēt atpazīt noziedzīgos nodarījumus un tos pareizi kvalificēt, 

savukārt, lai veiktu efektīvus prevencijas pasākumus, jāsaskata tiesību aktu iespējamie 

trūkumi un nepilnības, jābūt soli priekšā iespējamajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.  

                                                 
212 Kristapsone, S. Noziedzības situācijas raksturojums Latvijā 2000. – 2006. gadā. No: Ekonomika: Latvijas 

Universitātes raksti, 737. sēj. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008. 213. lpp. 
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Noziedzīgo nodarījumu, kuru priekšmets ir nekustamais īpašums, kvalifikācija nav 

viegla. Mantiskajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir veltīta Krimināllikuma (turpmāk – KL) 

XVIII nodaļa.213 

Izanalizējot to noziedzīgo nodarījumu, kas tiek izdarīti ar nodomu un mērķi 

iedzīvoties, sastāvu dispozīcijas, var secināt, ka nekustamais īpašums var būt par krāpšanas 

(KL 177.pants), piesavināšanās (KL 179.pants) un izspiešanas (KL 183.pants) priekšmetu. 

Nekustamo īpašumu nevar nozagt vai nolaupīt, jo šo noziegumu sastāvu objektīvās puses 

paredz tikai kustamu mantu kā noziedzīga nodarījuma priekšmetu.  

Krāpšana ir tas noziedzīgo nodarījumu veids, kur praksē rodas problēmas, lai to 

atbilstoši kvalificētu. Kā izriet no KL 177.panta pirmās daļas, krāpšana ir svešas mantas vai 

tiesību uz šādu mantu iegūšana, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu214. Gan viltus, 

gan uzticēšanās ļaunprātīga izmantošana nav tikai krimināltiesiski jēdzieni. Tie ir sastopami 

arī civiltiesībās. Praksē ir pietiekami daudz gadījumu, kuros rodas problēmas nošķirt, vai 

veicot konkrēto darījumu ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, par kuru atbildība iestājas saskaņā 

ar KL, vai pārkāptas civiltiesiskās normas, un nav pamata kriminālatbildībai.  

Vispārējus noteikumus par darījumu, kuru objekts ir nekustams īpašums, veikšanas 

kārtību nosaka Civillikums un Zemesgrāmatu likums. Latvijas tiesību sistēmā darījums ar 

nekustamo īpašumu nav tikai privāttiesisks akts, kura izpilde atstāta darījuma dalībnieku 

ieskatam. Jebkuram darījumam kā rezultātā tiek iegūtas, pārgrozītas vai izbeigtas tiesības, kas 

saistītas ar nekustamo īpašumu, ir nepieciešama reģistrācija zemesgrāmatā. Darījumu 

reģistrācijai un sekojošai īpašuma tiesību iegūšanai piemīt publisks raksturs. Zemesgrāmata ir 

tā institūcija, kas valsts vārdā nodrošina darījuma dalībnieku tiesību aizsardzību. 

Zemesgrāmatu likuma 1.pants nosaka, ka “Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un 

nostiprina ar tiem saistītas tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir 

publiska ticamība”.215 Ar īpašo reģistrācijas kārtību valsts uzsver darījumu ar nekustamo 

īpašumu nozīmību juridiskajā apritē. Tas izriet arī no Civillikuma 994.panta, kas nosaka, ka 

“par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts 

zemesgrāmatā”.216 

Tiesiskas valsts pamatprincipi iekļauj sevī saistību labprātīgas izpildes principu, kas 

nostiprināts arī ar Civillikuma 1.pantu: “Tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas 

                                                 
213 Krimināllikums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 17.06.1998., stājas spēkā 01.04.1999. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.199/200, 08.07.1998. 
214 Turpat, 177. panta pirmā daļa.  
215 Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.12.1937., stājas spēkā 05.04.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.11, 08.04.1993., 1.pants.   
216 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937., 994.pants.  



 
 

87 

ticības”.217 Tiesu prakses analīze liecina, ka ne vienmēr tiesību subjekti civiltiesiskajos 

darījumos darbojas, ievērojot minētās tiesību normas prasības. Nekustamā īpašuma 

ekonomiskā vērtība, ilglaicīgas izmantošanas iespējamība, daudzveidīgās pielietošanas 

iespējas vienmēr atsevišķos subjektos radīs vēlmi iegūt īpašuma tiesības uz to negodīgiem 

līdzekļiem. “Nekustamais īpašums ir viens no visvairāk apdraudētajiem objektiem tiesību 

sfērā”.218 

Kāda ir atbildība par tiesību normu prasību pārkāpumiem darījumos ar nekustamajiem 

īpašumiem? Vai tā ir samērīga tam publiskajam darījumu aizsardzības līmenim, kas izriet no 

Zemesgrāmatu likuma prasībām?  

Latvijas tiesību sistēma paredz civiltiesisko atbildību un kriminālatbildību. Savstarpēji 

šiem atbildības veidiem ir būtiskas atšķirības, kā tiesiskas, tā faktiskas. Galvenokārt, jāatzīmē, 

ka kriminālatbildības gadījumā kriminālvajāšanu veic valsts pilnvarotas amatpersonas un 

tiesiskās sekas vainīgajai personai, proti, sods ir daudz smagāks, līdz pat brīvības atņemšanai. 

Civilatbildības gadījumā pienākums pierādīt tiesību normu pārkāpumu, nodarīto zaudējumu 

apmēru, cēloņsakarību starp tiesību normu pārkāpumu un zaudējumiem, vainīgās personas 

vainu faktiski gulstas uz pašu cietušo personu (personu, kuras ar likumu aizsargātās tiesības ir 

aizskartas). Tas secināms no Civilprocesa likuma 93.panta pirmās daļas “Katrai pusei 

jāpierāda tie fakti, uz kuriem tā pamato savus prasījumus vai iebildumus. Prasītājam  

jāpierāda  savu prasījumu pamatotība [....]”.219 Zaudējumu atlīdzināšanas pienākums, proti, 

mantisks pametums, ir tās tiesiskās sekas, ko paredz civiltiesiskā atbildība. Saprotams, ka 

šādas tiesiskās sekas (sods) smaguma ziņā nav salīdzināms ar brīvības atņemšanas sodu, kas 

var tikt piemērots noziedzīga nodarījuma izdarītājam.  

Lietas apstākļu vispusīgu un objektīvu noskaidrošanu, līdz ar to vainīgās personas 

vainas pierādīšanu ir vieglāk panākt kriminālprocesa ietvaros. Kriminālprocesa virzītājiem 

Kriminālprocesa likums piešķir daudz plašākas iespējas pierādījumu iegūšanā, nekā tās ir 

indivīdam, darbojoties Civilprocesa likuma ietvaros. Lietas apstākļu izzināšanai un vainīgās 

personas vainas pierādīšanai ar mērķi to attiecīgi sodīt ir arī preventīva funkcija. Darījumu ar 

nekustamajiem īpašumiem vides sakārtošana un prettiesisku darījumu nepieļaušana pozitīvi 

iedarbotos uz potenciālajiem pārkāpējiem, dodot signālu, ka darījumi ar nekustamo īpašumu 

                                                 
217 Civillikums. Ievads: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 01.09.1992. Publicēts: 
Valdības Vēstnesis, Nr.41, 20.02.1937., 1.pants. 
218 Lācīte, A. Krāpšana nekustamā īpašuma tirgū: eventuālā krāpnieka psiholoģiskais portrets. Administratīvā un 
Kriminālā Justīcija, 2006, Nr. 4. 27. lpp. 
219 Civilprocesa likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 14.10.1998., stājas spēkā 01.03.1999.  Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.326/330, 03.11.1998., 93. panta pirmā daļa.  
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atrodas īpašā valsts kontrolē. Tādējādi tiktu nostiprināts arī viens no svarīgākajiem 

krimināltiesiskajiem principiem – soda nenovēršamības princips. 

Civiltiesiskās un krimināltiesiskās atbildības darījumos ar nekustamo īpašumu 

nošķiršanas jautājumi ir svarīgi no tiesību sistēmas mērķtiecīgas funkcionēšanas viedokļa. 

Katrai tiesību normai ir jārealizē tās eksistences tiesiskie un faktiskie priekšnoteikumi.  

Darījumos ar nekustamo īpašumu sastopamie tiesību normu pārkāpumi ir 

daudzveidīgi, īpaši tas attiecas uz civiltiesiskiem pārkāpumiem.  

Tieši nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos sastopamie tiesību normu 

pārkāpumi atstāj vislielāko negatīvo iespaidu. Kā piemērus var minēt: nekustamā īpašuma 

pārdošanu vairākiem pircējiem, viena kopīpašnieka rīcību ar kopīpašuma objektu kopumā, 

rokas naudas līguma noslēgšanu bez nodoma slēgt pirkuma līgumu, rokas naudas līguma 

noslēgšanu par vienu objektu ar vairākām personām, utt. Būtiski ir nošķirt civiltiesiskai 

tiesvedībai pakļautu tiesību normu pārkāpumu no krāpšanas, lai tiktu ievēroti tiesiskas valsts 

principi un pilnā apmērā aizsargātas darījumā iesaistīto personu tiesības. 

Izvēlēties kritērijus vienotai daţ ādo pārkāpumu klasifikācijai ir praktiski neiespējami. 

Arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc rodas grūtības nošķirt gadījumus, kad piemērojama civilā 

atbildība un kad – kriminālā atbildība. Gan civiltiesiskās, gan kriminālatbildības tiesiskajā 

pamatā ietilpst pārkāpumu izdarījušais indivīds (subjekts) un tā attieksme pret izdarīto 

(subjektīvā puse), proti, vaina. Daudzveidīgo pārkāpumu klasifikācijai var izmantot tiesību 

normu pārkāpēja tiesisko stāvokli attiecībā pret pārkāpuma objektu – nekustamo īpašumu: 

1) nekustamā īpašuma īpašnieka izdarītie tiesību normu pārkāpumi pret trešajām 

personām (atsavināšana vairākām personām, rokas naudas saņemšana bez nodoma 

atsavināt nekustamo īpašumu u.c.); 

2) trešo personu izdarītie tiesību normu pārkāpumi pret nekustamā īpašuma 

īpašnieku (pirkuma maksas nesamaksa, tiesību uz nekustamo īpašumu iegūšana, 

izmantojot viltotus dokumentus, tiesību uz nekustamo īpašumu iegūšana, 

izmantojot vardarbību vai tās draudus, izmantojot viltu u.c.). 

Tiesu prakses izvērtēšana ļauj secināt, ka trešo personu izdarītie pārkāpumi pārsvarā 

nesagādā kvalifikācijas grūtības. Piemēram, par pirkuma maksas nesamaksu iestājas civilā 

atbildība saskaņā ar Civillikuma 2021.pantu, kas nosaka, ka “no pirkuma līguma izceļas abām 

pusēm savstarpējas prasījumu tiesības kā uz līguma izpildīšanu, tā arī uz zaudējumu 

atlīdzību”.220 Tiesību normas juridiskā konstrukcija ir skaidra, tā sasaucas ar vispārējo normu 

par saistību izpildi, kas izteikta Civillikuma 1587.pantā, ka “tiesīgi noslēgts līgums uzliek 

                                                 
220 Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.03.1993. Publicēts: Ziņotājs, Nr.1, 14.01.1993., 2021.pants. 
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līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās 

izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai 

zaudējumus”221. Tiesiskās attiecības starp līdzējiem apsprieţ amas pēc tiesīgi noslēgta 

atsavināšanas līguma. Pirkuma maksas nesamaksas fakts pats par sevi nerada pamatu 

kriminālatbildībai, jo tas kā noziedzīga nodarījuma pazīme neietilpst nevienā Krimināllikuma 

panta dispozīcijā. Nav pamata pirkuma maksas nesamaksu interpretēt kā īpašnieka 

(pārdevēja) maldināšanu vai viltu attiecībā pret viņu. Pirkuma līguma noslēgšana ir līdzēju 

labprātīga, saskaņota gribas, ar nolūku saistīties, realizācija. Tas dod pamatu secināt, ka 

pirkuma līguma noslēgšana apliecina, ka pārdevējs (nekustamā īpašuma īpašnieks) ir 

izvērtējis visus riskus, tajā skaitā pircēja maksātspēju.  

Civiltiesiskā atbildība ir paredzēta kopīpašniekam, kurš rīkojies ar kopīpašuma 

priekšmetu. Saskaņā ar Civillikuma 1068. pantu “rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā 

visumā, tā arī noteiktās atsevišķās dalās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu; bet ja 

kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam 

pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti”222. Civillikums nosaka 

konkrētas tiesiskās sekas, gadījumos, kad darījums noticis maldu, viltus, vai spaidu ietekmē. 

Šiem civiltiesiskajiem institūtiem ir veltīti 1441. – 1468. pants.223 Likumdevējs ir pievērsis 

īpašu uzmanību, reglamentējot civiltiesiskās sekas gadījumiem, kad līdzēju griba nav izpausta 

brīvi un nepiespiesti. Nav nepieciešama civiltiesisko seku papildus iztirzāšana, jo likumā tās ir 

skaidri definētas. Vairumā gadījumu likumdevējs ir paredzējis zaudējumu atlīdzināšanas 

pienākumu, tiesības apstrīdēt darījumu un darījuma atzīšanu par spēkā neesošu. 

Gadījumi, kad nekustamo īpašumu vai tiesības uz to trešā persona ieguvusi, 

izmantojot viltotus dokumentus, parasti, pilnvaru ar tiesībām atsavināt īpašumu, tiek 

kvalificēti pēc noziedzīgu nodarījumu kopības, kā dokumentu viltošana un/vai viltotu 

dokumentu izmantošana (KL 275. pants) un krāpšana (KL 177. pants). Tiesu praksē nav bijuši 

gadījumi, kas radītu daţ ādu interpretāciju šajos jautājumos. 

 Problēmas ar atbildības veida noteikšanu un izdarītā kvalifikāciju rodas situācijās, kad 

pats nekustamā īpašuma īpašnieks (vai viņa vārdā pilnvarotais pārstāvis) veic prettiesiskas 

darbības, galvenokārt – viņam piederošo nekustamo īpašumu atsavina vairākām personām, 

noslēdzot vairākus līgumus. Civillikums nesatur tiesību normu, kas skaidri reglamentētu, kā 

rīkoties gadījumos, kad par vienu un to pašu nekustamo īpašumu noslēgti vairāki 
                                                 
221 Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.03.1993. Publicēts: Ziņotājs, Nr.1, 14.01.1993., 1587.pants.  
222 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937., 1068.pants. 
223 Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.03.1993. Publicēts: Ziņotājs, Nr.1, 14.01.1993. 
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atsavināšanas līgumi. Nepastāv ne “pirmā”, ne “pēdējā” līguma spēkā esamības princips. Kādi 

risinājumi ir iespējami šādos gadījumos un kāda atbildība iestājas nekustamā īpašuma 

īpašniekam? Tiesu praksē un arī profesionāļu viedokļos ir sastopamas daţ ādas interpretācijas. 

 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmums 

krimināllietā SKK–630/2007224 ir izsaucis plašu rezonansi jomas speciālistu vidū. Lieta ir 

interesanta, jo tajā ir iztirzāti vairāki problēmjautājumi vienkopus. Lietas fabulu veido 

vairākas epizodes un faktiskie apstākļi ir šādi:  

1) I.K. kā E.P. pilnvarotā persona 1999.gada 8.oktobrī Limbaţ os noslēdza notariāli 

apliecinātu pirkuma līgumu, ar kuru pārdeva V.B. no Limbaţ u rajona Liepupes 

pagasta īpašuma „[A]” atdalītu zemes gabalu „[V]”. Pirkuma maksa saskaņā ar 

noslēgto pirkuma līgumu tika samaksāta pirms pircējs V.B. nostiprināja savas īpašuma 

tiesības zemesgrāmatā; 

2)  izmantojot apstākli, ka pircējs V.B. savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā nebija 

nostiprinājis, un kā īpašnieks zemesgrāmatā joprojām bija uzrādīts E.P., I.K., 

izmantojot E.P. izdoto pilnvaru, izcirta kokus 53 m³ īpašuma „[V]” (kurš saskaņā ar 

pirkuma līgumu bija atsavināts V.B., bet nebija reģistrēts zemesgrāmatā) sastāvā 

esošajā meţ ā,  nodarot zaudējumus Ls 1050 apmērā; 

3) atkārtoti, izmantojot apstākli, ka pircējs V.B. nav nostiprinājis savas īpašuma tiesības 

uz nekustamo īpašumu „[V]” zemesgrāmatā, un kā īpašnieks zemesgrāmatā joprojām 

bija uzrādīts E.P., I.K., izmantojot E.P. izdoto pilnvaru, pārdeva īpašumu „[V]” otro 

reizi pircējam Dz.J., noslēdzot ar viņu notariāli apliecinātu pirkuma līgumu. 

Prokuratūra cēla apsūdzību I.K. pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas, proti, par 

atkārtoti izdarītu krāpšanu lielā apmērā. Par cietušo lietā tika atzīts V.B., proti, nekustamā 

īpašuma „[V]” pircējs, kas savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā nebija nostiprinājis. Visu 

instanču tiesas I.K. attaisnoja inkriminētajā viņai noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.  

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta minētajā 

lēmumā, cita starpā, norādīts, ka Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas dispozīcijā dota 

krāpšanas definīcija, kur noteikts, ka krāpšana ir svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu 

iegūšana, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu. Tiek uzsvērts, ka no objektīvās puses 

mantas iegūšana krāpšanas ceļā izpauţ as tādējādi, ka vainīgais apmāna cietušo, kura īpašumā 

vai valdījumā atrodas manta, un apmānītais, būdams maldināts, mantu vai tiesības uz mantu 

atdod labprātīgi. Ievietojot konkrēto personu datus krāpšanas definīcijā iegūstam: vainīgais – 

I.K., apmāna cietušo – V.B., kura īpašumā (nekustamais īpašums „[V]” nav V.B. īpašumā) 

                                                 
224 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmums krimināllietā SKK-
630/2007. [aplūkots 06.01.2012.] Pieejams: http://www.at.gov.lv/files/archive/department2/2007/kd181007.doc. 

http://www.at.gov.lv/files/archive/department2/2007/kd181007.doc
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vai valdījumā (nav datu par to, vai nekustamais īpašums „[V]” atrodas V.B. valdījumā) 

atrodas manta, un apmānītais – V.B., būdams maldināts, mantu vai tiesības uz mantu – 

nekustamo īpašumu „[V]” atdod labprātīgi. Ir acīmredzams, ka siloģisms ir nepareizs. 

Nelikumīgās darbības ir veicis pats nekustamā īpašuma īpašnieks (konkrētajā gadījumā – 

pilnvarotais pārstāvis, bet tam šai gadījumā nav tiesiskas nozīmes) un, nevis tās veiktas 

attiecībā pret viņu, kā tas izriet no krāpšanas definīcijas. Kasācijas instances tiesa līdzīgi ir 

konstatējusi, ka I.K. darbībās nav Krimināllikuma 177.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 

sastāva. 

Veicot krāpšanas definīcijas iztulkošanu ar gramatisko metodi, izriet secinājums, ka 

krāpšanu ir iespējams izdarīt tikai pret nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesīgo valdītāju. 

Paša īpašnieka (tiesīgā valdītāja) izdarītie tiesību normu pārkāpumi nekādā gadījumā nevar 

tikt kvalificēti kā krāpšana, bet tikai kā civiltiesisks strīds, kas risināms civilprocesa kārtībā. 

Lai gūtu pārliecību par izdarītā secinājuma ne tikai loģisko, bet arī tiesisko pareizību, jāatbild 

uz jautājumu, vai tādējādi netiek nepamatoti sašaurināts krāpšanas kā noziedzīga nodarījuma 

izdarījušo subjektu loks, kā arī tiek deformēta soda nenovēršamības principa izpratne, jo, ja 

arī Civillikums paredz zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu, tas automātiski neizslēdz arī 

kriminālatbildības pienākumu.   

Krāpšanas objektīvo pusi veido darbības, kas vērstas uz svešas mantas vai tiesību uz 

šādu mantu, iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu. Civiltiesiskajās 

attiecībās svarīgs ir tiesību un pienākumu izlietošanas labas ticības princips. Tas nozīmē, ka 

darījuma dalībniekam a priori nav jāuzskata darījuma partneris par krāpnieku, īpaši, 

darījumos ar nekustamo īpašumu, kur pastāv publiskās zemesgrāmatu ierakstu ticamības 

princips. Paradoksāli, bet apskatītajā gadījumā tieši šie principi ļāva I.K. veikt pretlikumīgas 

darbības, proti, jau pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas līguma noslēgšanas, bet, izmantojot 

apstākli, ka zemesgrāmatā īpašuma tiesību pāreja nav reģistrēta, noslēpjot pirkuma līguma 

noslēgšanas faktu, izmantojot viltu pret pircēju, I.K. atsavināja nekustamo īpašumu otreiz. 

Nevar nepiekrist prokuroru Jāņa Ievīša un Alda Pundura apsvērumiem, ka “Krimināllikuma 

177.panta izpratnē, vērtējot pārdevēja rīcību, nebūtu pareizi vadīties tikai no Civillikuma 994. 

panta pirmās daļas, ka par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu 

ierakstīts zemesgrāmatā, jo procesa virzītājs, lemjot par noziedzīga nodarījuma sastāva 

esamību vai neesamību, visus faktus vērtē kopumā un to savstarpējā saistībā. Tāpēc būtu 

jāņem vērā arī Civillikuma 1032.pants, kurš noteic, ka īpašuma tiesības uz īpašumu izbeidzas, 

kad īpašnieks īpašuma tiesības uz to atdod citam [...] Pareizi interpretējot 177.panta 
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dispozīciju, Civillikuma pantiem par īpašuma koroborāciju nevajadzētu būt šķērslim 

noziedzīga nodarījuma pareizai kvalifikācijai pēc Krimināllikuma 177.panta”225. 

Vienlaikus abi autori vērš uzmanību vēl uz kādu bīstamu tendenci augstākminētā sakarā: 

1) “jebkura persona, iespējams, vienu un to pašu nekustamo īpašumu drīkst pārdot 

vairākas reizes, katru reizi saņemt par to atlīdzību, nodarot potenciālajiem pircējiem 

zaudējumus, un palikt par to krimināli nesodīta, 

2) ja persona vairākas reizes pārdos īpašuma tiesības uz vienu un to pašu nekustamo 

īpašumu, tā netiks krimināli sodīta, bet, ja persona vairākas reizes mēģinās daţ ādiem 

pircējiem pārdot vienu un to pašu kustamu mantu vai mēģinās tādā pašā veidā pārdot 

daţ ādiem pircējiem viena un tā paša nekustamā īpašuma īres vai nomas tiesības, tad šo 

personu, iespējams sodīs par krāpšanu”226. 

Pirmajā gadījumā ir acīmredzams soda nenovēršamības principa pārkāpums, jo, ja ir 

pierādīts, ka subjekts (neatkarīgi viņš ir vai nav īpašnieks Civillikuma 994.panta izpratnē), 

atsavinājis nekustamo īpašumu otrreiz, rīkojoties ar viltu, noslēpjot, ka par nekustamā 

īpašuma pārdošanu jau ir noslēgts pirkuma līgums, tad šāda situācija vairs nevar tikt uzskatīta 

par civiltiesisku strīdu. Vainīgās personas nodoms ir bijis prettiesiski iegūt materiālus 

labumus, pārdodot nekustamo īpašumu, kas viņam gan formāli pieder, bet faktiski nepieder, 

jo par to jau ir noslēgts atsavināšanas līgums. Interpretējot krāpšanas tiesisko sastāvu pēc 

sistēmiskās metodes, var secināt, ka šādas darbības atbilst krāpšanas kā noziedzīga 

nodarījuma sastāva objektīvajai pusei. Ja pārdevējam nav tiesību atsavināt nekustamo 

īpašumu otro reizi, tad tādas darbības kvalificējamas kā viltus pielietošana attiecībā pret otro 

pircēju, kas izpauţ as tādējādi, ka atsavinātājs ne tikai noklusēja par iepriekš noslēgto pirkuma 

līgumu, bet vienlaikus apgalvoja, piedāvājot noslēgt pirkuma līgumu ar otro pircēju, ka viņš 

nekustamo īpašumu nevienam nav atsavinājis.  

Tiesību literatūrā ir atzīts, ka “īpašnieks, noslēdzot otro atsavinājuma līgumu, vairs 

nedarbojas savu tiesību ietvaros”227. Darbība ārpus indivīdam piemītošo tiesību loka var tikt 

atzīta par viltu attiecībā uz personām, kuras indivīda darbības skar.  

Savukārt prokurors Māris Leja norāda uz alternatīvu kvalifikācijas iespēju pēc 

Krimināllikuma 179.panta (piesavināšanās), jo “nekustamais īpašums līdz pirmā ieguvēja 

īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā tiesiskajās attiecībās starp atsavinātāju un 

ieguvēju uzskatāms par mantu, kas ietilpst jau ieguvēja mantībā. Tajā pašā laikā šāds 

nekustamais īpašums joprojām atrodas atsavinātāja pārziņā. Ieguvējs uzticas atsavinātājam, ka 

                                                 
225 Ievītis, J., Pundurs, A. Krāpšana vai civiltiesisks strīds. Jurista Vārds, 2008, Nr.5, 8.-11.lpp. 
226 Turpat, 8.-11.lpp. 
227 Синайский, В. Основы гражданского права. Выпуск  II. Рига: Валтерс и Рапа, 1926. с. 21. 
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netiks likti šķēršļi koroborācijai. Tādējādi tā ir manta, kas Krimināllikuma 179.panta izpratnē 

atzīstama par atsavinātājam uzticētu. Ja pats nekustamais īpašums tiek nelikumīgi atsavināts 

laikā pēc pirmā līguma noslēgšanas un pastāv pārējās piesavināšanās sastāva pazīmes, tai 

skaitā nodarījuma subjektīvā puse, ir izdarīts noziedzīgs nodarījums”228. Teorētiski šāda 

kvalifikācijas iespēja pastāv. Tiesu praksē gan atsaucību tā nav guvusi. Iespējams tāpēc, ka 

“tieši brīdis, kurā persona nolēmusi ļaunprātīgi izmantot cietušā uzticību – pirms vai pēc 

mantas iegūšanas – ir izšķirošs krāpšanas un piesavināšanās sastāva norobeţ ošanai”229. Veicot 

personas izdarīto prettiesisko darbību kvalifikāciju, nedrīkst aizmirst, ka noziedzīga 

nodarījuma sastāvā pilntiesīgi ietilpst arī subjektīvā puse. Tieši subjektīvā puse kļūst par 

robeţ šķirtni jautājumā, vai nodarījums pakļauts civiltiesiskam strīdam, vai nodarījumā 

saskatāmas kriminālsodāmas darbības. Pierādīt, kurā brīdī vainīgajai personai radies nodoms 

izdarīt prettiesiskas darbības ir vēl grūtāk, nekā pierādīt šāda nodoma esamību vispār. Par 

tiesisko nihilismu liecinātu situācija, ka, pastāvot pierādītam vainīgā (nekustamā īpašuma 

īpašnieka vai valdītāja) nodomam izdarīt krāpšanu (vai piesavināšanos), viņa darbības tomēr 

netiktu atbilstoši kvalificētas un pie kriminālatbildības viņš netiktu saukts. 

 Procesa virzītāji krāpšanas darījumos ar nekustamo īpašumu atpazīst un atbilstoši 

kvalificē. Prokurors Māris Leja norāda, ka “nekustamā īpašuma otrreizēja atsavināšana, 

pastāvot spēkā esošam iepriekš noslēgtam atsavinājuma līgumam, no civiltiesiskā viedokļa, ir 

vērtējama kā neatļauta (prettietiska) rīcība. Ja papildus tam konstatējamas visas 

Krimināllikuma dispozīcijā paredzētās noziedzīga nodarījuma sastāva (krāpšanas vai 

piesavināšanās) pazīmes, persona saucama pie kriminālatbildības”.230 Lai vainīgās personas 

saņemtu pienākošos kriminālsodu, ir svarīgi rast vienotu kopsaucēju krāpšanas dispozīcijā 

paredzētā noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmju identifikācijai. Latvijas Republikas 

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2008. gada 4.novembra lēmums lietā 

SKK–405/2008231 sniedz krāpšanas objektīvās puses pazīmju izsvērtu skaidrojumu. Tiesa 

atzinusi, ka noziedzīga nodarījuma priekšmets var būt arī samaksa, ko kāds, vēlēdamies iegūt 

īpašumu, par to samaksā. No šī tiesas lēmuma, atšķirīgi kā tika lemts ar 2007.gada 18.oktobra 

lēmumu lietā SKK–630/2007, var secināt, ka nekustamā īpašuma īpašnieks var tikt atzīts par 
                                                 
228 Leja, M. Ļaunprātīga uzticības izmantošana darījumos ar nekustamo īpašumu. Jurista Vārds, 2008, Nr.48. 
5.lpp. 
229 Turpat. 
230 Leja, M. Saistību tiesību relatīvā spēka princips darījumos ar nekustamo īpašumu. Jurista Vārds, 2009, Nr.50. 
18.lpp. 
231 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2008.gada 4.novembra lēmums Lietā Nr.SKK-
405/2008.[aplūkots 07.01.2012.] Pieejams: 
http://www.at.gov.lv/files/archive/department2/2007/2008/skk%20405_8_g1.doc. 
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vainīgu krāpšanā. Vienlaikus nozīmīgas pareizai nodarījuma kvalifikācijai ir tiesas izvirzītās 

tēzes: 

1) Krāpšana kā svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana viltus ceļā var 

izpausties, paziņojot apzināti nepatiesas, patiesībai neatbilstošas ziņas vai 

noklusējot patiesus faktus. Krāpšana var izpausties arī apzinātās darbībās, kuras 

vērstas uz mantas īpašnieka vai citas personas maldināšanu. 

2) Apzināti nepatiesas ziņas, kas tiek sniegtas pie krāpšanas, vai arī kuras tiek 

noklusētas, var attiekties uz jebkuriem apstākļiem, to vidū uz juridiskiem faktiem 

un notikumiem, kvalitāti, īpašuma vērtību, uz vainīgā personību, viņa pilnvarām 

un nodomiem. 

3) Savukārt krāpšana, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos, ietver sevī mantas 

īpašnieka vai citas personas, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumu par šī īpašuma 

nodošanu trešajām personām, uzticēšanās izmantošanu mantkārīgā nolūkā. 

4) Uzticēšanās ļaunprātīga izmantošana ir gadījumos, kad vainīgais cietušā vai citas 

personas, kuras lēmums ir būtisks darījuma veikšanai, uzticēšanos izmanto pretēji 

viņu interesēm, lai nelikumīgi iegūtu viņu mantu vai tiesības uz to.  

Apkopojot apskatītos viedokļus un tiesu prakses materiālus, jāsecina, ka: 

1) Darījumi ar nekustamo īpašumu ir tiesību pārkāpumu paaugstināta riska zonā. 

Tiesību normu pārkāpumus raksturo daudzveidīgā izpausme, gan nodarīšanas 

apstākļos, gan tiesisko seku ziņā. Lai uzlabotu darījumu veikšanas vidi, atbilstoši 

tiesiskas valsts principiem, ir pareizi jānošķir civiltiesiskos pārkāpumus no 

noziedzīgiem nodarījumiem, lai katrā konkrētā gadījumā vainīgās personas 

saņemtu likumīgu sodu.  

2) Nošķirot civiltiesisko un kriminālatbildību, jāņem vērā izdarītā tiesību pārkāpuma 

visi faktiskie apstākļi, to kopumā un savstarpējā sakarībā. Vainīgās personas 

subjektīvā attieksme pret izdarīto, tās nodoms bieţ i var kļūt par svarīgu 

kvalifikācijas elementu. 

3) Kriminālprocesa ietvaros lietas faktisko apstākļu noskaidrošanu, tajā skaitā 

darījuma dalībnieku rīcības, ieskaitot to attieksmi pret izdarīto, izvērtēšanu, ir 

iespējams veikt pilnīgāk un vispusīgāk, salīdzinot ar civilprocesa iespējām. 

Pārkāpumu gadījumos ir lietderīgi uzsākt kriminālprocesus. 

4) Krimināllikuma 177. pantu nedrīkst tulkot sašaurināti, izslēdzot nekustamā 

īpašuma īpašnieku, Civillikuma 994. panta izpratnē, no potenciālo noziedzīga 

nodarījuma subjektu skaita. Darījumu reģistrācija zemesgrāmatā ir virzīta uz trešo 
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personu tiesību aizsardzību, un tā nevar kalpot par noziedzīgu darbību 

attaisnojumu attiecībā uz nekustamā īpašuma īpašnieku. 

5) Tiesu praksē ir sastopamas daţ ādas noziedzīgu nodarījumu ar nekustamajiem 

īpašumiem interpretācijas, kas liecina par nepieciešamību tiesību zinātniekiem un 

jomas profesionāļiem šim jautājumam pievērst pastiprinātu uzmanību. 

Lai nodrošinātu tiesību normu pareizu piemērošanu par pārkāpumiem, veicot 

darījumus ar nekustamajiem īpašumiem, autore ierosina: 

1) izdarīto pārkāpumu vērtēšanā izmantot kā civiltiesiskās, tā krimināltiesiskās 

normas to kopsakarībā; 

2) pamatojoties vienīgi uz Civillikuma 994. pantu, nesašaurināt krāpšanas 

subjektu loku; 

3) gadījumos, kad pastāv pamatotas aizdomas par izdarītu noziedzīgu 

nodarījumu, nepieciešams uzsākt kriminālprocesu, kurā iespējama vispusīga 

apstākļu noskaidrošana un izvērtēšana; 

4) par krimināltiesiskās un civilās atbildības robežšķirtni kalpo vainīgās 

personas subjektīvā attieksme pret izdarīto. 

 

 

3.2.Kopīpašuma dalītas lietošanas līguma leģitīmie mērķi 

 

3.2.1.Līguma tiesiskais aspekts 

 
Viena no kopīpašnieku tiesībām ir kopīpašuma dalīta lietošana. Tas izriet no 

Civillikuma 1070.panta pirmās daļas teiktā, ka “kopējas lietas dalīta lietošana pielaiţ ama tikai 

tad, kad šo lietu var dalīt (...)”.232 Tiesības noteikt kopīpašuma dalītu lietošanu ir būtiskas arī 

no lietderības apsvērumiem. No ekonomiskās lietderības viedokļa tā ir iespēja noteikt 

optimālos īpašuma izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumus, no sociālās puses – 

paredzēt saskarsmes un sadarbošanās krustpunktus, no tiesiskuma viedokļa – maksimāli 

nodrošināt tiesību subjektu tiesību ievērošanu un radīt apstākļus, kas potenciāli izslēdz strīdu 

rašanos. Kopīpašuma dalītu lietošanu var noteikt ar kopīpašnieku vienošanos (līgumu) vai ar 

tiesas spriedumu. Pirmajā gadījumā tā būs labprātīga, visu kopīpašnieku saskaņota, gribas 

izteikuma rezultātā radusies kopīpašuma dalītas lietošanas kārtība, otrā gadījumā – attiecībā 

uz atsevišķu (atsevišķiem) kopīpašniekiem, kuri jebkuru apsvērumu dēļ nav vēlējušies 

kopīpašuma dalītu lietošanu, piespiedu kārtā nodibināta kārtība. 

                                                 
232 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937., 1070.pants.  
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 Kopīpašnieki izmanto iespējas, ko sniedz dalītas lietošanas līgums, un slēdz attiecīgus 

līgumus. Tā, piemēram, laikā no 1993.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim zemesgrāmatā 

ir reģistrēti 5786 līgumi par kopīpašuma lietošanas kārtību233, ņemot vērā, ka līguma 

reģistrēšana zemesgrāmatā nav obligāta, ir pamats apgalvot, ka kopējais noslēgto līgumu 

skaits ir lielāks. Zemesgrāmatu statistika atsevišķi neuzskaita darījumus, kuru rezultātā 

izveidojas kopīpašums, tāpēc līgumu par kopīpašuma lietošanas kārtību attiecību pret 

kopīpašumu, kuros šādi līgumi netiek slēgti, nav iespējams noteikt. Tomēr, izmantojot 

statistikas datus par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamajiem īpašumiem Latvijā 

apskatāmajā laika posmā, ir redzams, ka kopumā zemesgrāmatā reģistrēti 180789 darījumi par 

īpašuma tiesību atjaunošanu.234 Ievērojot, ka īpašuma tiesību atjaunošanas subjekti pārsvarā 

bija mantinieki (vairāki), tad jāpieņem, ka daļā gadījumu izveidojās kopīpašums. Autore 

pieļauj, ka uz kopējā īpašuma tiesību atjaunošanas un kopīpašuma izveidošanās fona, 

zemesgrāmatā reģistrēto kopīpašuma dalītas lietošanas līgumu skaits nav liels.  

Ar kopīpašuma dalītas lietošanas līgumiem, to noslēgšanu un izpildi, rodas vairākas 

praktiskas un tiesiskas dabas problēmas. 

Kā parāda empīriskie materiāli – konkrēti līgumi, zemesgrāmatu prakse un tiesu 

nolēmumi, praksē daţ ādas interpretācijas ir par: 

1) kopīpašuma dalītas lietošanas līguma priekšmetu; 

2) kopīpašuma dalītas lietošanas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

Šajos jautājumos prakse bieţ i vien ir pretrunīga.  

Situācijas duālisms ir saistīts ar tiesību aktu trūkumu. Kopīpašuma dalītas lietošanas 

līgums kā līguma veids nav definēts nevienā tiesību aktā, tas nav tipizēts. Nav paredzēta nedz 

tā noslēgšanas kārtība, nedz, kas ir vēl būtiskāk – nav paredzētas tā tiesiskās sekas. Līdzēji 

pēc saviem ieskatiem vienojas par viņuprāt būtiskām lietām. Bieţ i vien šādas vienošanās nav 

atbilstošas tām pamatnostādnēm, kuras satur Civillikums. 

Kopīpašuma dalītas lietošanas līguma priekšmets daţ ādos līgumos tiek nosaukts 

daţ ādi, kā kopīpašuma lietošanas noteikumi,  kopīpašuma daļu lietošanas kārtība, nekustamā 

īpašuma lietošanas kārtība. Līgumu nosacījumi satur gan nekustamā īpašuma atsevišķu daļu 

nodošanu konkrētam kopīpašniekam lietošanā, gan atteikumu no pirmpirkuma tiesībām, gan 

tiesības atsavināt bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas, gan tiesības veikt remonta un 

būvniecības darbus atsevišķā lietošanā esošajā nekustamā īpašuma daļā bez pārējo 

kopīpašnieku piekrišanas. 

                                                 
233Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas dati. [aplūkots 07.01.2014.] Pieejams: 
https://www.zemesgramata.lv/inc/stat/stat2.asp?lang=lv.  
234 Turpat. 

https://www.zemesgramata.lv/inc/stat/stat2.asp?lang=lv
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Izvērtējot kopīpašumu reglamentējošās tiesību normas to kopsakarībā, jāsecina, ka 

strikti ir jānošķir kopīpašuma priekšmets  kā materiālas dabas objekts, no kopīpašuma tiesības 

(domājamās daļas) kā nemateriālas dabas objekta. Līgumos, kuros noteikta kopīpašuma dalīta 

lietošana, bieţ i tiek sajaukti abi šie jēdzieni, kas noved pie nepareizi noteikta darījuma 

priekšmeta un līdz ar to tiesiski nepamatoti noteiktām tiesību subjekta tiesībām un 

pienākumiem. 

 Civillikuma 1070.pantā paredzētā kopīpašuma dalīta lietošana no tiesību normas jēgas 

ir saprotama gramatiski, kā nekustamā īpašuma konkrētas daļas nodošana kopīpašnieka 

individuālā lietošanā. Piemēram, katram kopīpašniekam ½ domājamās daļas apmērā 

piederošais nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes gabala 800 kvm platībā un dzīvojamās 

ēkas uz tās, nosakot dalītu lietošanu, kopīpašnieki vienojas, ka kopīpašnieks A lieto zemes 

gabalu 400 kvm platībā un ēkas kreiso pusi, bet kopīpašnieks B – zemes gabalu 400 kvm 

platībā un ēkas labo pusi. Līguma priekšmets ir kopīpašuma dalītas noteikšanas fakts, 

paredzot konkrētu nekustamā īpašuma daļu nodošanu attiecīgajam kopīpašniekam lietošanā. 

Līdzīgs viedoklis pausts juridiskajā literatūrā. Tā tiesību zinātnieki Andris Grūtups un Erlens 

Kalniņš norāda, ka “ja noteikta lietas dalīta lietošana, katrs kopīpašnieks ir tiesīgs viens pats 

lietot viņa valdījumā un lietošanā nodotu kopējās lietas daļu (sastāvdaļu)”.235 

 Līdzēji līgumā ir tiesīgi vienoties par savstarpēji pieņemamiem sociālās un 

ekonomiskās uzvedības noteikumiem, kopīgi izmantojot vienu nekustamā īpašuma objektu. 

Piemēram, par sadzīves un sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu, teritorijas apkopi, 

plānotajiem remonta un būvniecības darbiem. Bet pilnīgi nepamatoti un prettiesiski ir tāda 

veida līgumos vienoties par iepriekšēju atteikumu no pirmpirkuma tiesības izmantošanas vai 

īpašuma tiesības piešķiršanu uz valdījumā un lietošanā nodoto kopīpašuma daļu, vai 

būvniecību bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas ar tam sekojošo īpašuma tiesības atzīšanu uz 

būvniecībā radīto objektu vienam no kopīpašniekiem. Autore vēlas uzsvērt, ka kopīpašuma 

dalīta lietošana piešķir tikai lietošanas tiesības, bet nekādā veidā nevar tikt attiecināta uz 

īpašuma tiesības atzīšanu uz lietošanā nodoto kopīpašuma daļu un/vai uz tiem jaunradītajiem 

tiesību objektiem, kas uzbūvēti uz kopīpašniekam individuālā lietošanā nodotā zemes gabala. 

Tas izriet no Civillikuma 1067.panta pirmās daļas, 1068.panta pirmās daļas un 1072.panta 

tiesību normām. Tiesību zinātnieki savos darbos uzsver, ka “nosakot dalītu lietošanu, tiek 

dalīta nevis pati kopējā lieta, bet gan tās lietošana”.236 Šo viedokli autore uzskata par 

pamatotu un tam pilnībā pievienojas. Apstākli, ka ar kopīpašuma dalītas lietošanas līgumu 

                                                 
235 Grūtups, A., Kalniņš, E. Civillikuma komentāri. 3.daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais, papildinātais 
izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 260.lpp. 
236 Turpat, 261.lpp. 
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nevar noteikt nedalītas īpašuma tiesības uz kopīpašuma atsevišķu daļu, pilnā apmērā apliecina 

arī tiesu prakse. Piemēram, neraugoties uz to, ka lietā bija pierādīts, ka prasītājs uz viņam 

atsevišķā lietošanā nodota zemes gabala par saviem līdzekļiem uzbūvējis ēku, tiesa neatzina 

viņam nedalītas īpašuma tiesības uz to. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 

departaments savā 2006.gada 18.oktobra spriedumā lietā Nr.SKC–561 pilnīgi pamatoti 

norāda, ka “kopīpašumā ietilpstoša būve, neceļot prasību par kopīpašuma dalīšanu un to 

nesadalot, nevar būt par patstāvīgu veselu un atsevišķu īpašuma tiesību priekšmetu, neatkarīgi 

no tā, kurš no kopīpašuma dalībniekiem ieguldījis līdzekļus tās celtniecībā, jo celtniecība pati 

par sevi neizbeidz kopīpašumu.”237 Kā arguments minams arī cits judikatūrā izkristalizējies 

secinājums – ar kopīpašuma lietošanas kārtības noteikšanu kopīpašums neizbeidzas.238 

Kopīpašuma kvintesence ir īpašuma tiesība, kas vairākām personām domājamās daļās 

pieder uz nedalītu lietu. Šis noteikums netiek un nevar tikt atcelts, nosakot konkrētu 

nekustamā īpašuma daļu, kuru kopīpašnieks lieto. Visi objekti, kuri tiek radīti uz kopīpašumā 

esoša zemes gabala, neatkarīgi no tā, vai starp kopīpašniekiem ir vai nav noslēgts kopīpašuma 

dalītas lietošanas līgums, kļūst par kopīpašumu, uz kuru īpašuma tiesības ir kopīpašniekiem 

tādās pašās daļās, kādās tiem pieder zemes gabals. Citādu interpretāciju, cita starpā, nepieļauj 

arī Civillikuma 968.pants.239 

Īpašuma tiesība pilnā apmērā tāpat piemīt tikai visiem kopīpašniekiem kopīgi. 

Savukārt, rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, 

drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu. Tātad neatkarīgi no tā, ka pastāv dalītas lietošanas 

līgums, kopīpašnieks ar savu noteikto atsevišķo daļu rīkoties var tikai ar visu kopīpašnieku 

piekrišanu. Darījumam jebkurā gadījumā ir nepieciešams kopīpašnieku saskaņots gribas 

izpaudums. Tas, ar ko kopīpašnieks var rīkoties bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas, ir viņam 

piederošā domājamā daļa. Tātad augstākminētajā piemērā kopīpašnieks A ir tiesīgs atsavināt 

viņam piederošo īpašuma tiesības ´ domājamo daļu, bet viņš nav tiesīgs atsavināt 400 m2 

zemes un ēkas kreiso pusi. 

Diemţ ēl juridiskā prakse liecina, ka ne tikai pašu kopīpašnieku vidū, bet arī 

praktizējošu juristu un amatpersonu vidū, neraugoties uz iepriekšminētajām tiesību teorētiķu 

atziņām un judikatūras secinājumiem, vēl aizvien eksistē uzskats, ka ar kopīpašuma dalītas 

lietošanas līgumu var paredzēt nedalītas īpašuma tiesības atsevišķam kopīpašniekam. 

Ilustrācijai autore izklāstīs konkrētu lietu par kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu Jūrmalā, 
                                                 
237 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2006.gada 18.oktobra spriedums lietā 
Nr.SKC-561. [aplūkots 16.08.2014.] Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-
arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2006/.  
238 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2007.gada 24.oktobra spriedums lietā 
Nr.SKC-0703-07. [aplūkots 16.08.2014.] Pieejams: http://tiesas.lv/e-pakalpojumi/judikatura/dati/453   
239 Civillikuma 968.pants  - Uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu. 

http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2006/
http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2006/
http://tiesas.lv/e-pakalpojumi/judikatura/dati/453
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kas pilnā apmērā izgaismo šāda uzskata tiesiskās un praktiskās problēmas. Lietas fabula ir 

šāda: Nekustamais īpašums Jūrmalā, Kalnu ielā [….], kadastra numurs [….], nostiprināts 

Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.[…], sastāv no zemes gabala 1877 m² 

platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja. Nekustamā īpašuma kopīpašnieces ir Irina C., kurai 

pieder 1267/1877 domājamās daļas un Nadežda K., kurai pieder 610/1877 domājamās daļas. 

Starp kopīpašniecēm noteikta nekustamā īpašuma lietošanas kārtība. Līgums ierakstīts 

zemesgrāmatā. Saskaņā ar noslēgto līgumu Irinas C. atsevišķā lietošanā ir nodots zemes 

gabals un būve uz tā, bet Nadeždas K. – zemes gabals. Līgumā, cita starpā noteikts, ka būve, 

kas uzcelta uz kopīpašniecei Nadeždai K. atsevišķā lietošanā nodota zemes gabala, kļūst par 

viņas īpašumu. Kopīpašniece Nadežda K. uz viņas lietošanā nodotā zemes gabala uzcēlusi 

ēku, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā. Nadeždas K. maksātnespējas procesa ietvaros notika 

viņas īpašuma izsole. Autore īpaši uzsver izsoles priekšmetu – tas bija 610/1877 domājamās 

daļas no zemes gabala un zemesgrāmatā neierakstīta jaunbūve. Neraugoties uz to, ka šāds 

Nadeždas K. īpašuma sastāvs ir noteikts pilnīgi nepareizi, tiesa apstiprināja izsoles aktu. 

Kļūdījušies ir gan maksātnespējas administrators, gan tiesa, kuri pārkāpa tiesību normas par 

kopīpašuma dalītu lietošanu un zemes ēkas vienotības principu, kā arī neievēroja, ka ķīlas 

tiesība bija nodibināta uz domājamo daļu, kā to arī paredz Civillikuma 1297.pants, saskaņā 

ar kuru nodibināt ķīlas tiesību uz nekustamas lietas daļu nav pielaižams. Nadeždai K. uzceļot 

jaunbūvi, tā kļuva par kopīpašumu. Izsoles priekšmetam vajadzēja būt 610/1877 domājamām 

daļām no zemes gabala, ēkas un jaunbūves. Tikai tādā gadījumā izsole būtu tiesiska. 

Nepareizā tiesību normu piemērošana un kopīpašnieku izpratne par savām tiesībām 

konkrētajā gadījumā radīja tiesisku kolapsu: 

1) kopīpašniece Irina C., pamatojoties uz noslēgto kopīpašuma dalītas lietošanas 

līgumu, ir pārliecināta, ka uz viņas lietošanā nodotā zemes gabala esošā būve ir 

viņas atsevišķā īpašumā, līdz ar ko viņa pat nepieļauj domu, ka ēkas domājamā 

daļa varētu tikt pārdota izsolē, tikpat kā viņa nevēlas saistīties ar Nadeždas K. 

uzceltās jaunbūves tiesisku nostiprināšanu zemesgrāmatā, faktiski neatzīstot savas 

īpašuma tiesības uz to; 

2) izsoles uzvarētājs nevar nostiprināt zemesgrāmatā savas īpašuma tiesības. 

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese, pamatojoties uz jau minētajiem argumentiem, kā arī 

papildus norādot, ka kopīpašuma daļas nodošana lietošanā vienam no kopīpašniekiem nav 

pamats darījumu veikšanai ar atsevišķiem lietošanā nodotajiem kopīpašuma objektiem un 

īpašuma tiesību nostiprināšanai uz tiem, jo atsavināšanas objekts var būt tikai 
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kopīpašniekiem piederošās īpašuma tiesības no visa kopīpašuma, nostiprinājuma lūgumu par 

ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanu atstāja bez ievērības.
240

 

Situācijas tiesiskie apstākļi norāda, ka ieguvēja īpašuma tiesības nostiprināt 

zemesgrāmatā atbilstoši tiesību aktu prasībām (t.i., nostiprinot īpašuma tiesības uz 610/1877 

domājamām daļām no zemes gabala, ēkas un jaunbūves) nav iespējams, jo par šādu sastāvu 

nav notikusi izsole, bet nostiprināt ieguvējam īpašuma tiesības saskaņā ar izsoli (t.i., 

nostiprinot īpašuma tiesības uz 610/1877 domājamām daļām no zemes gabala un jaunbūvi) arī 

nav iespējams, jo tas ir pretrunā ar tiesību normu prasībām. Piemērs uzskatāmi parāda, ka 

patvaļīga tiesību normu “jaunrade”, piešķirot kopīpašuma dalītas lietošanas līgumam neesošas 

un likumā neparedzētas kvalitātes, noved pie faktiskās situācijas izkropļojuma, apdraud kā 

pašu kopīpašnieku, tā trešo personu tiesības un rada pilnīgi nevajadzīgu zemesgrāmatu 

ierakstu neatbilstību faktiskajiem lietas apstākļiem. Visām lietā ieinteresētajām personām 

situāciju iespējams labot tikai tiesvedības ceļā. 

Izklāstītais ļauj secināt, ka kopīpašuma dalītas lietošanas līguma reglamentācijas 

neesamība likumā pieļauj daţ ādas tā interpretācijas no tiesību normu pielietotāju puses. 

Neievērojot, ka kopīpašuma dalīta lietošana paredz tikai un vienīgi atsevišķas kopīgā īpašuma 

lietošanas tiesības, bet nekādā veidā neietekmē īpašuma tiesības, tiesību piemērotāji un paši 

kopīpašnieki nereti pārkāpj likumā nospraustās robeţ as un attiecina Civillikuma 1070.panta 

pirmajā daļā paredzēto kopīpašuma dalīto lietošanu uz īpašuma tiesības rašanos. Tādu 

nelikumīgu un nepareizas interpretācijas ceļā radītu seku nepieļaušanai autore redz divus 

savstarpēji neizslēdzošus ceļus: 

1) tiesību aktos paredzēt, ka kopīpašuma dalītas lietošanas līgumi slēdzami notariālā 

akta kārtībā. Tas ļautu gūt pārliecību, ka līgums noslēgts, ievērojot tiesību aktu 

prasības, par ko atbildību uzņemtos zvērināts notārs, un, ka līdzējiem ir saprotamas 

līguma tiesiskās sekas, t.i., saprotams ar līgumu piešķirto tiesību un pienākumu 

apjoms; 

2) veikt grozījumus Civillikumā, paredzot 1070.panta pirmajā daļā, ka kopīpašuma 

dalītas lietošanas līgums attiecas tikai uz lietošanas tiesībām uz kopīpašniekam 

nodoto kopējas lietas daļu, bet tas nerada valdījuma un īpašuma tiesības uz to kā 

uz patstāvīgu īpašuma objektu. 

  

                                                 
240 Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses 2014.gada 25.jūlija lēmums par nostiprinājuma 
lūguma atstāšanu bez ievērības nav publicēts. Tas pieejams Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā, 
nekustamā īpašuma lietā. 
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3.2.2.Līguma ierakstīšana zemesgrāmatā un problemātika 

 

 Kā autore iepriekš minēja, kopīpašuma dalītas lietošanas līguma tiesisko seku analīze 

pēdējos gados raisījusi diskusijas tiesību teorētiķu un praktiķu vidū. Diskusijas priekšmets ir 

kopīpašuma dalītas lietošanas līguma ierakstīšanas zemesgrāmatā iespējas un pamatotība.  

 Saskaņā ar angļu zinātnieka Rodţ era Smita (Roger J.Smith) tiesisko interešu publiskās 

reģistrācijas koncepciju publiskās reģistrācijas mērķis ir aizsargāt kā pašu īpašnieku no trešo 

personu potenciāli prettiesiskām darbībām, tā arī pasargāt trešās personas no 

apdraudējumiem, ko darījumos varētu sagādāt nekustamā īpašuma īpašnieki.241 Tieši trešo 

personu aizsardzību zinātnieks uzsver kā prioritāti. Autora piedāvātā koncepcija ļauj secināt, 

ka publiskās reģistrācijas mērķis ir tiesību subjekta tiesisko interešu aizsardzība. Atšķirībā no 

kontinentālās Eiropas zinātnieku pieejas, Rodţ ers Smits (Roger J.Smith) publiskajai 

reģistrēšanai pieļaujamos darījumus diferencē pēc to nozīmīga tiesiskajām interesēm un 

negatīvo iespējamo seku smaguma, nevis pēc piederības lietu tiesībām, kas ir reģistrācijas 

koncepcijas pamatā Eiropā (arī Latvijā). Tomēr koncepcijas ideju sekmīgi var izmantot no 

jauna rakursa vērtējot zemesgrāmatu lomu darījumu reģistrēšanā. Zemesgrāmatu likuma 

1.pants nosaka, ka zemesgrāmatā ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās 

tiesības.242 Tiesību normas gramatiskā iztulkošana kopsakarībā ar Zemesgrāmatu likuma 

sistēmisko un teleoloģisko iztulkošanu atklāj zemesgrāmatas kā publiskas reģistrācijas 

subjekta būtību: 

1) reģistrēt (individualizēt un piešķirt identifikācijas iespējas) nekustamos īpašumus; 

2) reģistrēt tiesības, kas saistītas ar individualizētu, konkrētu nekustamo īpašumu. 

 Aplūkosim šīs kategorijas no interešu publiskās reģistrācijas rakursa. Nekustamā 

īpašuma individualizēšanas ticamība ir nepieciešama jebkuram darījumam. Tā garantē 

darījuma dalībniekam izvēlētā darījuma objekta patiesu eksistenci tajās robeţ ās, ko aptver 

darījuma dalībnieka griba attiecībā uz vēlamo darījumu. Darījuma dalībniekam jāspēj būt 

pārliecinātam par viņa izvēlētā darījuma objekta sastāvu, tiesību aktos noteiktu šķēršļu 

neesamību konkrēta darījuma veikšanai (piem., faktiski jebkura darījuma šķērslis ir 

maksātnespēja, bet hipotēka darījuma veikšanai nav šķērslis, tikai tam nepieciešama kreditora 

piekrišana243), kā arī par izvēlētā darījuma objekta piederību konkrētai personai. Tiktāl 

zemesgrāmata tiešām kalpo tiesību subjektu interešu aizsardzībai un nekustamā īpašuma 

ierakstīšanas zemesgrāmatā kārtība ir juridiski pamatota. 

                                                 
241Smith, R.J. Property Law. Harlow, England : Pearson/Longman, 2006. pp.219. 
242 Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.12.1937., stājas spēkā 05.04.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.11, 08.04.1993., 1.pants.   
243 Turpat, 46.pants. 
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 Kādas tiesības ir jāuzskata par tādām, kas saistītas ar nekustamo īpašumu, un tāpēc 

nostiprināmām zemesgrāmatā? Vai tādas nodibina kopīpašuma dalītas lietošanas līgums?  

 Kā secināms no Zemesgrāmatu likuma 44.panta, tad zemesgrāmatā ierakstu veidā uz 

nekustamu īpašumu nostiprina tiesības, bet atzīmju veidā – tiesību nodrošinājumus un 

aprobeţ ojumus. Atzīmju uzskaitījums ir izsmeļošs un nav paplašināms. Kopīpašuma dalītas 

lietošanas tiesība vai nekustamā īpašuma lietošanas sadalījums atbilstoši kopīpašuma dalītas 

lietošanas līgumam nav minēti atzīmju veidu sarakstā. Tas norāda uz neiespējamību atzīmes 

veidā zemesgrāmatā ierakstīt kopīpašuma dalītas lietošanas līgumu. 

 Vai to var izdarīt ieraksta veidā? Tiesību normas formulējums, saskaņā ar kuru 

ierakstu veidā nostiprina tiesības, kam pamatā ir tiesisks darījums, tiesas spriedums vai 

lēmums, vai administratīvo iestāţ u akts vai kas pastāv uz paša likuma pamata (kā piemēram, 

lietu tiesības), neklasificējot un neprecizējot ieraksta pamatus, pieļauj kopīpašuma dalītas 

lietošanas līguma nostiprināšanu zemesgrāmatā. Problēmas, kas rodas līdz ar šāda veida 

nostiprinājuma veikšanu, autore analizē darba turpmākajās nodaļās, pirms tam jautājums 

jāaplūko no ieraksta lietderības aspekta. 

 Kādas intereses un tiesības un pret kādiem apdraudējumiem šāda ieraksta esamība 

aizsargā kopīpašniekus un/vai trešās personas? Kopīpašuma dalītas lietošanas tiesība pastāv 

uz likuma pamata. Tā tiek aizsargāta neatkarīgi no ieraksta esamības vai neesamības un 

publicitātei nav izšķirošas nozīmes. Ar kopīpašuma dalītas lietošanas līgumu noteiktā 

kopīpašuma lietošanas sadalījuma (kopīpašuma dalītas lietošanas līguma) ierakstīšana neiztur 

kritiku no interešu aizsardzības koncepcijas un lietderības apsvērumiem. Juridiskās 

modelēšanas metode ļauj vizualizēt potenciālās tiesiskās attiecības. Kopīpašuma dalītas 

lietošanas līgums ir tiesiskais pamats, lai kopīpašnieki, atbilstoši savām domājamām daļām, 

lietotu katrs individuālu nekustamā īpašuma reālu daļu. Kas varētu traucēt kopīpašniekiem 

izlietot šo tiesību, vai, kādi varētu būt tiesību pārkāpumi, kurus būtu spējīga novērst publiskā 

reģistrācija? Kā publiskā reģistrācija varētu aizsargāt trešo personu intereses? Prakse nezina 

nevienu gadījumu, kad kopīpašnieks būtu traucēts lietot viņa lietošanā nodotu nekustamā 

īpašuma daļu, izstumjot viņu lietošanas (t.i., gadījumu, kad kāds cits kopīpašnieks patvaļīgi 

būtu aizņēmis citam kopīpašniekam lietošanā nodotās telpas). Tādi gadījumi arī zinātniskajā 

literatūrā nav aprakstīti. To iespējamība līdzinās nullei. Jāsecina, ka no kopīpašnieku interešu 

aizsardzības viedokļa kopīpašuma dalītas lietošanas līguma ierakstīšana zemesgrāmatā nav 

pamatota. Visas citas iespējamās prasības, kas balstītas un izriet no kopīpašuma dalītas 

lietošanas līguma (piem., strīdi par apsaimniekošanu, par zaudējumu atlīdzināšanu u.c.) starp 

kopīpašniekiem risināmas līguma ietvaros kā radušās saistību tiesības starp tiem. Saistību rada 
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un prasījuma tiesības piešķir noslēgtais līgums, un ar nekustamo īpašumu šāda veida 

attiecības nav saistāmas.  

 Līdzīgi ir izvērtējama arī publiskās reģistrācijas nodrošinātā trešo personu aizsardzības 

iespējamība. Darījumā ar kopīpašumā esošu lietu darījuma objekts ir domājamā daļa un nevis 

reālā daļa. Un no šī viedokļa nav tiesiskas nozīmes tam, vai par kopīpašuma objektu ir 

noslēgts dalītas lietošanas līgums, un vēl jo vairāk nav tiesiskas nozīmes, vai līgums ir 

ierakstīts zemesgrāmatā, jo darījuma objekts ir domājamā daļa. Piem., pircējs nopirkt var tikai 

domājamo daļu, un pat, ja kopīgās lietas lietošana ir sadalīta starp kopīpašniekiem, pircējs 

nevar nopirkt īpašuma reālo daļu. Tāpēc trešās personas intereses nebūs pilnīgāk aizsargātas, 

ja kopīpašuma dalītas lietošanas līgums būs ierakstīts zemesgrāmatā. Kad darījums būs 

noticis, trešā persona pati kļūs par kopīpašnieku, tad starp viņu un pārējiem kopīpašniekiem 

nodibināsies kopīpašnieku tiesiskās attiecības, trešā persona iegūs visas kopīpašniekam 

piederošās tiesības un pienākumus. Jāuzsver, ka arī tādus gadījumus, kuros darījuma rezultātā 

iegūstot kopīpašuma domājamo daļu īpašumā, par kuru noslēgts kopīpašuma dalītas 

lietošanas līgums, ieguvējam būtu tikusi lietošanā reālā daļa, kas atšķiras no tās daļas, kuru 

lietoja iepriekšējais kopīpašnieks, prakse nezina un arī tiesību zinātnieki tādus neapraksta. 

Zemesgrāmatu ieraksti liecina, ka darījuma rezultātā mainoties kopīpašniekiem, ieguvējam 

vienmēr tiek nodota lietošanā tā daļa, kas bija atsavinātāja lietošanā. Tāda prakse ir 

izveidojusies par paraţ u tiesībām un nav pamata domāt, ka situācija varētu mainīties. 

 Tādējādi arī no trešo personu interešu aizstāvības viedokļa nav pamata uzskatīt, ka 

publiska kopīpašuma dalītas lietošanas līguma reģistrācija nodrošinātu trešo personu interešu 

labāku aizsardzību darījumos ar kopīpašuma lietu. 

 Autore rezumē, ka no interešu aizsardzības viedokļa kopīpašuma dalītas lietošanas 

līguma ierakstīšana zemesgrāmatā nav juridiski pamatota, jo nesasniedz savu mērķi – interešu 

un tiesību aizsardzību. 

 Apskatāms paliek zinātniski teorētiskais jautājums par kopīpašuma dalītas lietošanas 

līguma tiesisko dabu. Interesi izraisa līguma ierakstīšanas zemesgrāmatā atbalstītāju un 

pretinieku juridiskie argumenti cēloņsakarībā ar praktisko ieguvumu apjomu. 

Civiltiesību doktrīnā prevalē uzskats, ka zemesgrāmatā ierakstāmas lietu tiesības un 

tiesības, kuras likumdevējs īpaši norādījis kā ierakstāmas zemesgrāmatā. Kā pareizi norāda 

viens no vadošajiem mūsdienu civiltiesību speciālistiem, tiesību zinātņu doktors Konstantīns 

Sklovskis (К.И. Скловский), jebkuras juridiskās situācijas, jebkura konflikta pareizai 

kvalifikācijai pats būtiskākais ir atšķirt lietu un saistību tiesības.244 Arī aplūkojamās 

                                                 
244 Скловский, K. И. Гражданский спор: практическая цивилистика. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Дело, 
2003. c.241. 
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problēmas pamatā ir juridisko viedokļu daţ ādība par kopīpašuma dalītas lietošanas līguma 

attiecināmību uz lietu vai saistību tiesībām. 

 Pirms runāt par kopīpašuma dalītas lietošanas līguma ierakstīšanas zemesgrāmatā 

pamatu, jāatbild uz jautājumu, vai kopīpašuma dalītas lietošanas līgums ir lietu vai saistību 

tiesība. Definēt lietu un saistību tiesību tiesiskās atšķirības palīdz A.Babajeva (А. Б. Бабаев) 

piedāvātā koncepcija, saskaņā ar kuru, lietu tiesībām ir raksturīgi: pirmkārt, saistītās personas 

pienākums atturēties no kādām darbībām, kamēr saistību tiesībās parādniekam parasti ir 

pienākums, izpildīt kaut ko kreditora labā, otrkārt, iepriekšēji netiek individualizēta un nav 

zināma saistītā persona, kamēr  saistību tiesībās parādnieks tiek atklāts jau līgumā, treškārt, 

atšķirīgs ir individualizācijas veids – lai individualizētu saistību tiesību nepieciešams 

norādījums uz saistības subjektu, norādījums uz tiesisko attiecību objektu un priekšmetu, 

kamēr lietu tiesību individualizācija ir šaurāka, pietiekams ir norādījums uz lietu tiesības 

veidu (piem., īpašuma prasība, valdījuma aizsardzība), pilnvaroto subjektu (jo tam ne vienmēr 

ir jābūt pašam īpašniekam) un priekšmetu, ceturtkārt, lietu tiesībām ir jābūt publiskām 

(trešajām personām ir jābūt nodrošinātai iespējai zināt par pastāvošām lietu tiesībām un 

saistītiem ar tām pienākumiem), saistību tiesībām nav tādas nepieciešamības, jo tās neattiecas 

uz trešajām personām, piektkārt, atšķirība, kas izriet no uzskaitītā – tiesību aizsardzības 

atšķirīgie mehānismi. Ja saistību tiesībās saistītā persona ir zināma iepriekš un tādējādi 

iepriekš ir zināms, pret ko strīda gadījumā ceļama prasība, tad tiesības, kas izriet no lietu 

tiesībām, var pārkāpt jebkura persona.245 Lietu un saistību tiesību nošķiršana pēc minētās 

sistēmas ir iespējama, jo koncepcijas autors izmanto pilnīgu tiesisko apstākļu izvērtēšanu, 

iekļaujot tajā visus elementus. Secīga konkrētas tiesiskās attiecības faktisko apstākļu izpēte 

koncepcijas prizmā ļauj izvērtēt tās piederību lietu vai saistību tiesībām. 

 Pats autors, atzīstot, ka viņa pozīcija nesakrīt ar lielākās civiltiesību teorētiķu daļas 

viedokļiem, norāda, ka lietu tiesību uzskaitījums nav izsmeļošs, t.i., numerus clausus princips 

nav absolūts, jo par lietu tiesību var tikt atzīta katra tiesība, kura saistīta ar lietu un kurai 

nodrošināta publicitāte, t.i., attiecībā uz nekustamo īpašumu, reģistrēšana zemesgrāmatā.246 

Pēc A.Babajeva (А.Б. Бабаев) koncepcijas, tiem kopīpašuma dalītas lietošanas līgumam, kuri 

ir reģistrēti zemesgrāmatā, ir lietu tiesību daba, bet nereģistrētiem līgumiem – nav. Atzīstot 

par taisnīgiem zinātnieka iebildumus, ka numerus clausus princips ir pieņemts kā aksioma, 

bez argumentiem, kāpēc lietu tiesību uzskaitījumam būtu jābūt pabeigtam un izsmeļošam247, 

autore tomēr kritiski vērtē iespēju patvaļīgi “atvērt” lietu tiesību uzskaitījumu. Gan tāpēc, ka 

                                                 
245 Бабаев, А.Б. Система вещных прав. Москва: Wolters Kluwer, 2006. c.199. 
246 Turpat, c.315. 
247 Turpat,. c.317. 
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tas var radīt interpretācijas haosu, katram no tiesību piemērotājiem pēc saviem ieskatiem 

lemjot par līguma tiesiskajām sekām, gan tāpēc, ka tad principā nav tiesiskas nozīmes 

klasifikācijas kritērijam – publiskai ticamībai, jo lietu tiesības, kas pastāv uz likuma pamata, ir 

spēkā arī bez ierakstīšanas zemesgrāmatā.248 Grozījumi Zemesgrāmatu likumā, kuri stājās 

spēkā jau pēc promocijas darba pamata teksta izstrādes, 2014.gada 29.novembrī, ar kuriem 

tika papildināts Zemesgrāmatu likuma 1.pants ar šādu teikumu: “Nekustamo īpašumu 

ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta”249 ir padziļinātas diskusijas vērts, jo 

inovatīvi traktē lietu tiesību statusu tiesību sistēmā. Ja tiks atzīts, ka kopīpašuma dalītas 

lietošanas līgums ir lietu tiesības radošs, tad tagad ir legāls pamats līguma ierakstīšanai 

zemesgrāmatā. 

Ievērojot, ka likums nenosaka kopīpašuma dalītas lietošanas tiesiskās sekas, tā 

problemātiku var aplūkot ar iepriekšējā apakšnodaļā minēto piemēru: ja kopīpašnieks A ir 

atsavinājis personai C ½ domājamo daļu no viņam piederošās īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu, tad, vai uz C attieksies noslēgtā kopīpašuma dalītas lietošanas līguma nosacījumi 

un arī viņa lietojumā nonāks 400 kvm zemes un ēkas kreisā puse, vai C un B par nekustamā 

īpašuma dalītu lietošanu jāvienojas no jauna?  

Ja pieņem, ka ar kopīpašuma dalītas lietošanas līgumu nodibināta lietu tiesība, tad, kā 

noteikt, pastāvot kādiem apstākļiem līgums ierakstāms zemesgrāmatā, kādas ir tiesiskās sekas 

gadījumos, kad līgums nav nostiprināts zemesgrāmatā? Ja kopīpašuma dalītas lietošanas 

līgums ir ierakstīts zemesgrāmatā, tad pieņemams, ka tas saistošs visām trešajām personām. 

Situāciju sareţ ģītāku parada apstāklis, ka vēsturiski izveidojušās situācijas dēļ, neesot 

skaidram tiesiskajam regulējumam, kāda daļu tādu līgumu var būt ierakstīti zemesgrāmatā (un 

tad pēc zemesgrāmatas publiskās ticamības principa līgumam jābūt saistošam), bet citi 

kopīpašnieku noslēgtie līgumi nav ierakstīti zemesgrāmatā, tāpēc nav pamata tos sasaistīt ar 

publiskās ticamības principu un saistošo spēku pret trešajām personām.  

Kopīpašuma dalītas lietošanas līguma pēctecība ir saistāma ar tā ierakstīšanas 

iespējām zemesgrāmatā. 

Virspusēji vērtējot, varētu uzskatīt, ka vispārējais princips ļauj apgalvot, ka visas 

saistības, kurām nav personisks raksturs, pāriet tiesību pārņēmējiem. Tas raisa secinājumu, 

kopīpašuma dalītas lietošanas līgums ir saistošs jaunajam kopīpašniekam. Līdz pat 

2010.gadam juridiskajā praksē un zinātnieku vidū bija neapstrīdami atzīts, ka kopīpašuma 

dalītas lietošanas līgums ir spēkā attiecībā pret trešajām personām tikai tad, ja tas ierakstīts 

                                                 
248 Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.03.1993. Publicēts: Ziņotājs, Nr.1, 14.01.1993., 1477.panta otrā daļa. 
249 Grozījumi Zemesgrāmatu likumā: Latvijas Republikas likums, pieņemts 30.10.2014., stājas spēkā 
29.11.2014. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.228, 15.11.2014. 
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zemesgrāmatā.250 Šī zinātnieku atziņa deva atbildes uzreiz uz abiem mūs interesējošiem 

jautājumiem: 

1) ir tiesisks pamats dalītas lietošanas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā; 

2) ieraksts zemesgrāmatā ir nosacījums dalītas lietošanas līguma saistošajam spēkam 

attiecībā uz trešajām personām.  

Pārvērtējot šo uzskatu visā tiesību normu sistēmas kopsakarībā, jāsecina, ka 

apgalvojums nav tik viennozīmīgs. Šobrīd šī atziņa ir novecojusi. Ieraksta veikšanas 

zemesgrāmatā iespējamība ir atkarīga no tiesības piederības lietu tiesībām vai speciālas 

likumdevēja norādes, kā tas ir, piemēram, attiecībā uz nomas un īres līgumiem. Kā zināms, 

neviens tiesību akts neparedz iespēju ierakstīt zemesgrāmatā kopīpašuma dalītas lietošanas 

līgumu. Jautājuma zinātniskā kvintesence ir par to, vai likuma noteikumus ir iespējams tulkot 

paplašināti. “Pastāv viedoklis, ka tas nav iespējams, jo zemesgrāmatā ierakstāmo tiesību 

saraksts ir izsmeļošs (numerus clausus) un paplašināti nav tulkojams, bet pastāv arī pretējs 

viedoklis.”251 

Kā iepriekš autore norādīja līdz 2010.gadam prakse un zinātniskā doma bija vienotas 

un kopīpašuma dalītas lietošanas līgumi bez jebkādām iebildēm tika ierakstīti zemesgrāmatā. 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta ar lēmumu lietā Nr.PAC–1209252 

situāciju izmainīja. Tiesa, izskatot sūdzību par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, ar 

kuru tika atteikts zemesgrāmatā ierakstīt kopīpašuma dalītas lietošanas līgumu, atzina 

atteikumu par likumīgu un izvirzīja vairākus būtiskus un Latvijas juridiskajai domai jaunus 

secinājumus: 

1) noslēdzot līgumu par īpašuma dalītu lietošanu, Civillikuma 1511.panta izpratnē 

tiek nodibināta saistību tiesība, kas uz šī darījuma pamata rodas konkrētai personai 

kā tiesiskās attiecības dalībniecei. 

Tātad tiesa viennozīmīgi norādīja uz kopīpašuma dalītas lietošanas piederību saistību 

tiesībām, līdz ar to liedzot iespēju tāda veida līgumus ierakstīt zemesgrāmatā. 

2)  Likumdevējs nav noteicis, ka, ierakstot līgumu par īpašuma dalītu lietošanu 

zemesgrāmatā, tiek iegūta lietu tiesība, kas ir spēkā arī pret trešajām personām. 

Tiesa atzīst numerus clausus principu par prevalējošu, prezentējot nostāju, 

saskaņā ar kuru likumdevēja norāţ u trūkums liedz patvaļīgi atzīt, ka ierakstīšana 

zemesgrāmatā piešķir līgumam saistošu spēku pret trešajām personām.  
                                                 
250 Grūtups, A., Kalniņš, E. Civillikuma komentāri. 3.daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais, papildinātais 
izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 263.lpp. 
251 Rozenfelds, J. Publiskās ticamības princips, kopīpašuma tiesības uz nekustamu īpašumu un sacīkstes princips. 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens, 2011, Nr.3. 9.lpp.  
252 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas lēmums lietā Nr.PAC-1209. [aplūkots 
17.08.2014.] Pieejams: https://www.zemesgramata.lv/?cid=103. 

https://www.zemesgramata.lv/?cid=103
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 Tiesas nolēmums vērtējams kritiski, jo, diemţ ēl, priekš tik revolucionāriem 

apgalvojumiem tiesas spriedums ir vāji motivēts un balstīts tikai uz tiesību normām, bez 

pietiekamas analīzes un atsaucēm uz tiesību zinātnieku pētījumiem, tāpēc tiesas nolēmums, 

nevis nostiprina pozīciju par dalītas lietošanas līguma saistību tiesību dabu, bet izraisa 

turpmākas diskusijas un palielina neskaidrību par līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

Diskusija rezultējas ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 

2011.gada 2.novembra lēmumu lietā SKC–781/2011.253 Uz lietas nozīmīgumu judikatūras 

attīstībā un vienotas prakses iedibināšanā norāda apstāklis, ka minēto lietu izskatīja Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments paplašinātā sastāvā. Apskatāmajā 

problēmā, pastāvot līdzīgiem faktiskajiem apstākļiem, tiesa lēma pilnīgi pretēji, norādot, ka 

nav tiesisku šķēršļu kopīpašuma dalītas lietošanas līguma ierakstīšanai zemesgrāmatā. 

Lēmuma analīze ļauj autorei definēt tiesas būtiskākos argumentus: 

1) Nekustamā īpašuma īpašnieka īpašuma lietojuma tiesība nepārprotami atzīstama par 

tiesību, kas saistīta ar nekustamo īpašumu, kā īpašuma tiesības viens no elementiem, 

tāpēc lietojuma tiesība, tāpat kā īpašuma tiesība, ir atzīstama par lietu tiesību.  

Autore daļēji pievienojas šim tiesas secinājumam, uzskatot, ka tas ir arguments par 

labu tam, ka ir tiesisks pamats ierakstīt zemesgrāmatā kopīpašuma dalītas lietošanas 

līgumus–tieši kopīpašuma dalītas lietošanas līgums piešķir kopīpašniekam individuālu 

lietojuma tiesību uz konkrētu īpašuma daļu. Šī atziņa tiek atbalstīta tikai daļēji, jo 

kopīpašuma dalītas lietošanas tiesība un kopīpašuma dalītas lietošanas līgums nav identiski 

jēdzieni. Kopīpašuma dalītas lietošanas līgumā materializējas kopīpašuma dalīta lietošana, 

līgums ir tiesības nesējs. 

2)  Zemesgrāmatu tiesībām ir lietu tiesību apkalpojošā funkcija un tāpēc kopīpašnieku 

kopumam vienojoties par nekustama īpašuma lietošanas kārtību, šī kārtība ierakstāma 

zemesgrāmatā kā tiesība, kas saistīta ar nekustamo īpašumu. 

Komentējot šo atziņu, autore vēlas norādīt uz tās nenobeigtību tiesas nolēmumā. 

Diskusijas centrālais jautājums bija tieši par kopīpašuma dalītas lietošanas juridisko dabu. Bet 

tiesa izvairās dot vērtējumu par kopīpašuma dalītas lietošanas līguma tiesisko dabu, 

aprobeţ ojoties ar atziņu, ka, saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 1.pantu, zemesgrāmatā 

ierakstāmas tiesības, kas saistītas ar nekustamo īpašumu, un tā kā kopīpašuma dalīta lietošana 

ir saistīta ar nekustamo īpašumu, līgums par tās nodibināšanu ierakstāms zemesgrāmatā. Šī 

atziņa ir duāla. Autore nevar viennozīmīgi apgalvot, ka kopīpašuma dalītas lietošanas līgums 

                                                 
253 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2011.gada 2.novembra lēmums lietā 
SKC-781/2011. [aplūkots 17.08.2014.] Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-
arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2011-hronologiska-seciba/. 

http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2011-hronologiska-seciba/
http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2011-hronologiska-seciba/
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ir saistīts ar nekustamo īpašumu un nevis ar kopīpašniekiem kā tiesību nesējiem. Līgums 

nosaka kopīpašnieku tiesības lietot konkrētu kopīpašuma daļu un nosaka kopīpašnieku 

savstarpējās attiecības, nekādā veidā tieši neietekmējot pašu nekustamo īpašumu. Bet, cita 

starpā, ir atzīstama kopīpašuma dalītas lietošanas saikne ar nekustamo īpašumu, jo 

nekustamais īpašums (apskatāmajā jautājumā – kopīpašums) pats par sevi ir dalītas lietošanas 

iespējamības priekšnoteikums. Vai tas ir pietiekami, lai paplašināti tulkotu likumu un atzītu 

par tiesisku kopīpašuma dalītas lietošanas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā bez attiecīga 

likumdevēja pilnvarojuma likumā? Autoresprāt – nē. Autore atbalsta to tiesību zinātnieku un 

praktiķu viedokli, saskaņā ar kuru, kāda tiesība atzīstama par lietu tiesību tikai tad, ja to 

paredz likums. Vienlīdz svarīgi ir nodibināt ar tiesību akta palīdzību, kādas ir kopīpašuma 

dalītas lietošanas līguma tiesiskās sekas. Tikai skaidri definējot, kādas tiesības un pienākumus 

tas rada kopīpašniekiem, ir tiesiska un praktiska nozīme tā reģistrācijas faktam zemesgrāmatā. 

Kopīpašuma dalītas lietošanas līguma reģistrēšanai zemesgrāmatā nevajadzētu būt mērķim, 

bet gan līdzeklim, kā efektīvi, pilnīgi un tiesiski veidot tiesiskās attiecības starp 

kopīpašniekiem un arī attiecībās ar trešajām personām, kopīpašuma dalītas lietošanas 

gadījumā. 

Kopīpašuma dalītas lietošanas līgumu likums nedefinē kā lietu tiesību. Autore nevar 

pieņemt skaidrojumu, ka likumdevējs “aizmirsis” piešķirt kopīpašuma dalītas lietošanas 

līgumam lietu tiesību statusu. Drīzāk tā ir apzināta likumdevēja izvēle, kas liecina, ka 

kopīpašuma dalītas lietošanas līgumam ir saistību tiesību daba. 

Aplūkojot vēsturiski radušos dalījumu lietu un saistību tiesībās, balstoties arī uz 

ieprekšminēto A.Babajeva (А.Бабаев) koncepciju, secināms, ka civiltiesību doktrīnā pastāv 

atziņa, ka iedalījuma pamatā ir prasības veids. Liettiesiskās prasībās (actio in rem) atbildības 

pienākums ir jebkurai personai, kas prettiesiski aizkavē lietu vai īpašuma tiesības izlietošanu, 

savukārt personiskās prasības (actio in personam) ceļamas pret konkrēto personu. Pirmajā 

gadījumā likums aizsargā īpašuma tiesību uz lietu, bet otrajā – nosaka tiesības prasīt no 

konkrētas personas noteiktas darbības vai atturēšanos no tām.254 Vērtējot kopīpašuma dalītas 

lietošanas līguma juridisko dabu šīs atziņas aspektā, atklājas tā saistību tiesību daba. Likumā 

noteiktās kopīpašnieku tiesības vienoties par kopīpašuma dalītu lietošanu nav tulkojamas 

paplašināti. Tās ir “iekšējas” tiesības, kas saista kopīpašniekus un kuru mērķis ir atvieglot 

kopīpašuma apsaimniekošanu un izmantošanu. Viena no saistību tiesību raksturīgām iezīmēm 

ir prasījuma rašanās pret konkrētu personu.255 Kopīpašuma dalītā lietošanā saistības nodibinās 

                                                 
254 Зайков, А.В. Римское частное право в систематическом изложении: учебник. Москва: Ун-т Дмитрия 
Пожарского, 2012. c.207. 
255 Скловский, K.C. Гражданский спор: практическая цивилистика. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Дело, 
2003. c.245. 
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starp kopīpašniekiem un prasījums par lietošanas kārtības neievērošanu vai citiem 

pārkāpumiem, kas izriet no attiecīgā līguma, ceļams pret pārkāpumu izdarījušo kopīpašnieku. 

Nav pamata uzskatīt, ka kopīpašuma dalītai lietošanai piemīt lietu raksturs, jo ar vai bez 

kopīpašuma dalītas lietošanas līguma kopīpašniekiem pieder kopējās lietas valdījuma un 

lietošanas tiesības. Tikai vienā gadījumā ir noteiktas īpašuma reālas daļas, uz kurām katram 

no kopīpašniekiem ir piešķirtas lietojuma tiesības, bet otrā gadījumā šīs konkrētās daļas nav 

noteiktas. Atceļot (grozot vai mainot) kopīpašuma dalītas lietošanas līgumu, kopīpašnieku 

juridiskās attiecības ar kopīpašuma priekšmetu nemainīsies, viņiem tāpat paliks kopējās lietas 

valdījuma un lietojuma tiesības. Izmaiņas skars tikai kopīpašnieku savstarpējās attiecības 

kopējās lietas izlietojumā. 

Kopīpašuma gadījumā arguments, ka valdījuma un lietojuma tiesības ir īpašuma tiesību 

(kas ir lietu tiesība) dabiska sastāvdaļa un tāpēc kopīpašuma dalītas lietošanas līgums, kas 

nosaka individuālu lietojumu, arī ir lietu tiesības, neiztur kritiku. Krievijas tiesību zinātnieks 

I.Pokrovskis (И.А. Покровский), atbildot uz jautājumu par lietu tiesību dabu, norāda, ka lietu 

tiesība norāda uz personas tiešu juridisku saikni ar lietu: jus in rem.
256

 Līdzīgi izsakās arī 

A.Babajevs “lietu tiesības rodas sakarā ar lietām, t.i. materiāliem objektiem”.257 Zinātnieks 

pilnībā noliedz iespēju, ka domājamā daļa (kas ir dalītas lietošanas līguma priekšmets) varētu 

tikt atzīta par lietu tiesību. Tas apstiprina viedokli, ka kopīpašums (un tajā ietilpstošā tiesība 

uz kopīpašuma dalītu lietošanu) ir lietu tiesība, bet kopīpašuma dalītas lietošanas līgums ir šīs 

lietu tiesības izlietošanas kārtības starp kopīpašniekiem organizators, kas veido attiecības 

starp noteiktiem tiesību subjektiem (kopīpašniekiem) un kur saistība rodas starp tiesību 

subjektiem. 

Un otrkārt, saskaņā ar Civillikuma 1070.panta pirmo daļu kopīpašuma dalīta lietošana 

ir iespējama tikai tad, ja lietu var dalīt. Augstākminētais pierāda, ka tiesiskās attiecības, kas 

nodibinās ar kopīpašuma dalītas lietošanas līgumu, nav lietu tiesība, jo tām ir relatīvs raksturs, 

tā mainās, mainoties ārējiem apstākļiem, kamēr ikviena lietu tiesība ir absolūta tiesība, kas 

nav atkarīga no blakus apstākļiem. Paplašināta kopīpašuma dalītas lietošanas traktēšana, kas 

zināmā mērā arī izraisīja diskusiju par kopīpašuma dalītas lietošanas liettiesisko dabu,  ir 

saistīta jau ar sākotnēji nepareizo Civillikuma 1070.panta pirmās daļas interpretāciju, tulkojot 

tiesību normu paplašināti. Ir pieņemts, ka kopīpašuma dalīta lietošana ietver gan atsevišķās 

daļas valdījumu, gan lietojumu. Tādā redakcijā tiek slēgti līgumi, tādiem jēdzieniem operē 

tiesa (piem., „… ja noteikta kopējas lietas dalīta lietošana, katrs kopīpašnieks ir tiesīgs viens 

                                                 
256 Покровский, И.А. История Римского права. Санкт-Петербург: Летний сад, 1998. с.317.  
257 Бабаев, А.Б. Система вещных прав. Москва: Wolters Kluwer, 2006. c.199. 
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pats lietot noteiktu viņa valdījumā un lietošanā nodotu kopējās lietas daļu…”258). Tādas 

atziņas, komentējot dalītu lietošanu, izsaka tiesību zinātnieki: „ja noteikta kopējas lietas dalīta 

lietošana (sk.CL 1070.p.1.d.), katram kopīpašniekam parasti ir tiesība viņa valdījumā un 

lietošanā nodoto daļu arī patstāvīgi iznomāt vai izīrēt.”259 Latvijas juridiskajā praksē par 

vispārpieņemtu ir kļuvusi norma piešķirt ar kopīpašuma dalītas lietošanas līgumu gan 

lietošanas, gan arī valdījuma tiesības. Tas ir paplašināts likumdevēja gribas traktējums. 

Civillikuma 1070.panta pirmajā daļā ir viennozīmīgi pateikts, ka kopīpašniekiem ir tiesības 

vienoties par kopējas lietas dalītu lietošanu. Tā neparedz valdījuma tiesību piešķiršanu. Nav 

pamata domāt, ka likumdevējs ir kļūdījies. Ja likumdevējs vēlas piešķirt arī kopīpašuma 

dalītas valdījuma tiesības, tas tiek skaidri noteikts. Piemēram, Krievijas Federācijas 

Civilkodeksa 247.panta otrā daļa nosaka kopīpašnieka tiesības uz lietas reālās daļas valdījuma 

un lietošanas tiesībām.260 Kopsakarībā ar to, ka likumā nav paredzētas dalītas lietošanas 

tiesiskās sekas un vispār tāda līguma noslēgšanas kārtība, autore secina, ka likumdevējs nav 

piešķīris būtisku lomu kopīpašuma dalītas lietošanas līgumiem, uzskatot tos tikai par 

kopīpašuma lietošanas sakārtošanas instrumentu, kas tīri praktiski atvieglo kopīpašnieku 

savstarpējās tiesiskās attiecības un sadzīvi. 

Atzīstot kopīpašniekam arī valdījuma tiesības uz atsevišķā lietošanā nodoto kopējās 

lietas daļu, būtiski tiek pārsniegts normas tiesiskais saturs, jo “lietošana nav tas pats, kas 

rīcība. Rīcība ir īpašnieka tiesība izlemt lietas juridisko likteni – slēgt darījumus par lietas 

nodošanu lietošanā, atsavināšanu utt.”.261 Šīs rīcības darbības, protams, sniedzas jau tālāk par 

pašiem kopīpašniekiem, jo bieţ i ir attiecināmas arī uz trešo personu tiesībām un tāpēc rodas 

vēlme tās padarīt publiskas, ierakstot zemesgrāmatā.  

Jāsecina, ka prakse ir attīstījusies pretēji tiesību normās paredzētajam. Balstoties uz 

judikatūru, tiesību piemērotāji praksē mēģina piešķirt kopīpašuma dalītas lietošanas līgumam 

lietu tiesību raksturu. Šī nostāja balstās objektīvā nepieciešamībā pēc pārskatāmiem un 

ticamiem datiem, kas nepieciešami darījumu veikšanai.  

Modernizējušies ir arī uzskati par pašu tiesību sistēmu un tiesību zinātniekam 

V.Sinaiskim, kurš lietu salīdzināja ar “skeletu, kurš ir solīds un nepārgrozāms. Visi lietu 

tiesību veidi jau ir doti pašā lietu tiesību sistēmā. Ja vienā vai otrā ceļā dzīvē izveidojušies 

                                                 
258 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2011.gada 2.novembra lēmums lietā 
SKC-781/2011. [aplūkots 17.08.2014.] Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-
arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2011-hronologiska-seciba/. 
259 Grūtups, A., Kalniņš, E. Civillikuma komentāri. 3.daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais, papildinātais 
izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 255.lpp. 
260 Krievijas Federācijas Civilkodekss (Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). [aplūkots 
20.08.2014.] Pieejams: http://base.garant.ru/10164072/16/#1016, 247.panta otrā daļa.  
261 Rozenfelds, J. Publiskās ticamības princips, kopīpašuma tiesības uz nekustamu īpašumu un sacīkstes princips. 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens, 2011, Nr.3. 10.lpp. 

http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2011-hronologiska-seciba/
http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2011-hronologiska-seciba/
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faktiski jauni lietu tiesību veidi, tad tie iegūst tiesiska veida nozīmi tikai tad, ja tos par tādiem 

atzīst lietu tiesību sistēma”262 ir radušies oponenti. Mūsdienu modernā jurisprudence savos 

uzskatos principā iziet ārpus normatīvisma nospraustajām robeţ ām.  

Vienu no tādiem piemēriem pauţ  ASV zinātnieks, profesors Pēters Birne  (J.Peter 

Byrne), kurš aicina nevērtēt tiesības, tostarp, īpašuma tiesību no prioritātes viedokļa, bet 

vadīties pēc saprātīgām vienotām prasībām, uzsverot, ka tiesību aktu risinājumi īpašuma 

tiesības reformēšanas jautājumos, kas skar sabiedrības drošības intereses, nav uzskatāmi par 

centienu iznīcināt īpašuma tiesības vai tās ierobeţ ot, bet sabiedrības labā mainīt noteikumus 

un iestādes, kurās īpašums kā sistēma darbojas. Īpašumu regulējošo pasākumu, neatkarīgi no 

to institucionālās formas, kapacitātei jābūt vērstai uz cilvēku labklājību, tostarp brīvības un 

ekonomiskajiem stimuliem. Starp īpašuma publisko un privāto dimensiju nav nepārvaramu 

šķēršļu. Autors aicina tiesību zinātniekus atteikties no dogmām un pievērsties jaunu, radošu 

risinājumu piedāvājumam publisko un privāto interešu sabalansēšanā.263  

Arī Latvijas tiesību pētnieki aicina atteikties no dogmativizētas pieejas un atsevišķus 

aspektus uzlūkot ciešākā saiknē ar vispārējiem tiesību principiem, atzīstot judikatūrai (t.i., 

prakses plašākā nozīmē) tiesības būt par pilnvērtīgu tiesību avotu. Tā, Ginta Sniedzīte vienā 

no darbiem, kas veltīts tiesību teorijas jautājumiem, atzīst, ka “tiesiskajā sistēmā, kur dominē 

dabisko tiesību skolas atziņas un kā tiesību normu piemērošanas metode tiek izmantota 

vērtību jurisprudence, judikatūra kā tiesnešu tiesību avots viennozīmīgi tiek atzīts par tiesību 

avotu.”264 Juridiskajā literatūrā ir sastopams viedoklis, ka “likumi ir pakļauti novecošanas 

procesam neatkarīgi no ideoloģijas, jo ikdienas sabiedriskās attiecības un kā sekas tam arī 

uzskati par sociālajām attiecībām nemitīgi attīstās.”265 Pastāvošie uzskati atbalsta tiesiska 

regulējuma leģitīmismu arī ārpus tiesību normām. Šādai nostājai autore var piekrist tikai 

daļēji, piekrītot tam kā pagaidu risinājumam. Galīgais noregulējums ir nosakāms tiesību 

aktos. Numerus clausus princips ir viens no lietu tiesību pamatprincipiem, kas ir lietu tiesību 

organizatoriskās sistēmas pamatā, kā uz to pamatoti norāda profesors, Dr.iur. Ţans Vilhelms 

(Jan Wilhelm).
266

 Nav nepieciešams mainīt lietu tiesību sistēmas pamatprincipus, ja mērķi ir 

iespējams sasniegt leģitīmā ceļā, proti, izdarot attiecīgus grozījumus tiesību aktos. 

                                                 
262 Sinaiskis, V. Latvijas civiltiesību apskats: Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga: Latvijas Republikas Tieslietu 
ministrijas Tiesiskās Informācijas centrs, 1996. 27.lpp. 
263 Byrne, J.P. The Public Nature of Property Rights and the Property Nature of Public Law . In: Malloy, R.P., 
Diamond, M. (eds.) The Public Nature of Private Property. Farnham, Surrey, England ; Burlington, VT: 
Ashgate, pp.10. 
264 Sniedzīte, G. Tiesnešu tiesības: jēdziens un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 
2013. 225.lpp. 
265 Neimanis. J. Tiesību tālākveidošana. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2006. 52.lpp. 
266 Wilhelm, J. Sachenrecht/ von Jan Wilhelm. 2., neubearb.Aulf. Berlin; New York: de Gruyter, 2002, S.5. 
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Autore secina, ka daţ ādā tiesību zinātnieku un praktiķu interpretācija par kopīpašuma 

dalītas lietošanas līguma priekšmetu un tiesiskajām sekām, kā arī par tā nostiprināšanas 

zemesgrāmatā iespējamību ir radījusi neviennozīmīgu praksi, ka vienveidīgu tiesisko attiecību 

risinājumā tiek sasniegti atšķirīgi rezultāti. Tas mazina uzticēšanos tiesu sistēmai, apgrūtina 

darījumus un veicina tiesiskā nihilisma izplatību, jo “tiesiskā stabilitāte (tiesiskā paredzamība 

un uzticības aizsardzība) prasa, lai līdzīgi gadījumi, pamatojoties uz taisnīguma principu, tiktu 

izšķirti līdzīgi.”267 

Maz ticams, ka, ievērojot augstākminētās tendences, tiesību normu piemērotāji, tiesību 

subjekti un tiesa atteiksies no valdījuma tiesību piešķiršanas, noslēdzot kopīpašuma dalītas 

lietošanas līgumu, un līgumu ierakstīšanas zemesgrāmatā. Tā, laikā no 2010.gada līdz 

2014.gada augustam (t.i., laika posmā, kad uzvirmoja diskusijas un tika pieņemti apskatāmie 

tiesas lēmumi) zemesgrāmatā no jauna ir ierakstīti 1327 līgumi par kopīpašuma lietošanas 

kārtību.268 Nenoliedzami, ka līguma ierakstīšanai zemesgrāmatā ir pozitīvi aspekti. Tas 

atvieglo darījumu veikšanu, ļauj ar vienkāršiem un visiem pieejamiem līdzekļiem 

pārliecināties par līgumiem, kas noslēgti par kopīpašuma lietu, tādējādi radot stabilitāti un 

prognozējamību kā trešajām personām, tā arī pašiem kopīpašniekiem. Vienlaikus autore 

pievienojas un atzīst par atbalstāmu senatora Normunda Salenieka viedokli, kuru viņš izteica 

kā savas atsevišķās domas pie analizētā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 

Civillietu departamenta 2011.gada 15.decembra lēmuma lietā Nr.SKC–781/2011, proti, 

„tiesiskās stabilitātes un trešo personu uzticības aizsardzības nolūkos savu tiesisko attiecību 

veidošanā, lai tās iegūtu liettiesisku spēku ar nostiprinājumu zemesgrāmatā, nepieciešama šo 

nostiprinājuma tiesību leģitimācija likumā.”269 

Nepieciešami likuma grozījumi ar mērķi paredzēt, ka kopīpašnieki ir tiesīgi vienoties 

par lietojuma tiesību piešķiršanu uz kopējas lietas atsevišķu daļu un šāds līgums ir ierakstāms 

zemesgrāmatā. Šāda situācija pastāv de facto un attiecīgu tiesību normu pieņemšana padarītu 

tiesiskās attiecības par pastāvošām de iure. Domājams, ka tādam risinājumam nebūtu 

pretinieku tiesību zinātnieku vidū. Analizētie piemēri liecina, ka iebildumi pret līgumu 

ierakstīšanu zemesgrāmatā vairāk ir saistīti ar likuma paplašinātu interpretēšanu, ierakstot 

                                                 
267 Kalniņš, E. Tiesību tālākveidošana. No: Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību normu piemērošanā. Rīga: 
Latvijas Universitāte, 2003. 188.lpp. 
268 Zemesgrāmatu dati par ierakstītajiem kopīpašuma lietošanas kārtības līgumiem. Skatīt: Statistika par 
darījumiem zemesgrāmatu nodaļās. [aplūkots 19.08.2014.] Pieejams: 
https://www.zemesgramata.lv/inc/stat/stat2.asp?lang=lv. 
269 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatora Normunda Salenieka atsevišķās  
domas Rīgā, 2011.gada 15.decembrī lietā Nr.SKC-781/2011 skatīt: Tiesības ierakstīt zemesgrāmatā vienošanos 
par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību. [aplūkots 17.08.2014.] Pieejams: 
http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-
seciba_1/2011-hronologiska-seciba/.  
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zemesgrāmatā tiesības, kuru ierakstīšanu likums neparedz, nevis ar neiespēju vispār ierakstīt 

zemesgrāmatā attiecīgus līgumus. Skaidrs, tiesību normās ietverts, regulējums šos trūkumus 

novērstu un padarītu likumu atbilstošu praksei. Apskatāmajās tiesībās ir redzams, ka tās ir 

sociālajās attiecībās radušās, pierādījušas savu dzīvotspēju un tāpēc prasa atbilstošu tiesisku 

regulējumu. 

Rezumējot, autore piedāvā grozīt un papildināt Civillikuma 1070.panta pirmo 

daļu, izsakot to šādā redakcijā: “Kopējās lietas dalīta lietošana tā, ka kopīpašniekam 

atsevišķā lietojumā tiek nodota kopējas lietas reāla daļa, pielaižama tikai tad, kad šo 

lietu var dalīt, bet arī šajā gadījumā lietošana samērojama ar atsevišķo daļu lielumu. 

Līgums par kopējas lietas dalītu lietošanu saistošo spēku pret trešajām personām iegūst 

tikai pēc tā ierakstīšanas zemesgrāmatā.” 

 

  



 
 

114 

4.KOPĪPAŠUMA IZBEIGŠANA KĀ KOPĪPAŠNIEKA ĪPAŠUMA TIESĪBU 

IZPAUSME 

4.1.Kopīpašuma izbeigšanas juridiskās dabas problēmas 

 

 Tiesības izbeigt kopīpašumu paredzētas, lai nodrošinātu kopīpašniekiem iespēju pilnā 

mērā izlietot īpašuma tiesību saturā iekļauto ekskluzīvo iespēju rīkoties ar īpašuma 

priekšmetu. Likumdevējs kopīpašuma smagnējo raksturu, kurš, kā norāda S.Ozola270, 

atspoguļo objektīvo tiesību nosacītu nelabvēlību pret kopīpašuma institūtu, kompensē, 

piešķirot kopīpašniekiem tiesības sadalīt kopīpašumu. Civillikuma 1074.pantā paredzētajai 

kopīpašuma dalīšanas tiesībai zināmā mērā gan piemīt deklaratīva nokrāsa. Tās cēlonis ir 

pēdējā laikā notikusī tiesību straujā attīstība un jaunu tiesību aktu pieņemšana, kas ietekmē 

kopīpašuma dalīšanas tiesības izlietojumu. Savu artavu dod arī Civillikuma juridiskās valodas 

neatbilstība mūsdienu prasībām.  

Tāpēc svarīgi ir izpētīt kopīpašuma izbeigšanu kā procesuālu darbību kopumu, lai 

atklātu procesuālās un normatīvās problēmas, kas ļautu piedāvāt nepilnību novēršanas 

pasākumus, ievērojot moderno tiesību attīstības tendences.  

 Kopīpašuma sadale ir īpašuma izbeigšanas īpašs veids.271 Īpašuma priekšmets (kā 

ķermeniska lieta) un īpašuma tiesība (kā tiesība) nebeidz pastāvēt, bet katra no tām vai abas 

tiek transformētas kopīpašuma sadales rezultātā. Jēdzieniski un juridiski precīzāks ir termins 

“kopīpašuma izbeigšana”. Kopīpašuma sadale vairāk asociējas ar reālas dalīšanas darbībām, 

kamēr kopīpašuma tiesība var tikt izbeigta, pašam kopīpašuma objektam paliekot reāli 

nesadalītam. Autore piedāvā šādu definīciju – Kopīpašuma izbeigšana ir procesuālu 

darbību kopums, kuru rezultātā kopīpašuma tiesība uz kopīpašuma priekšmetu beidz 

pastāvēt. 

Tiesības uz kopīpašuma izbeigšanu ir ekskluzīvas kopīpašnieku tiesības. Latvijas 

Republikas Augtākās tiesas Senāta veiktajā tiesu prakses apkopojumā par kopīpašuma tiesību 

tika atzīts, ka kopīpašnieka tiesība prasīt kopīpašuma dalīšanu, ir lietu tiesība.272 Atziņai 

nepiekrīt profesors Jānis Rozenfelds, norādot, ka “prasības celšanas laikā prasītājs ir lietas 

domājamās daļas īpašnieks, taču prasījums tieši vērsts uz to, lai viņš tāds vairs nebūtu. Tā 

lietu tiesība, kas prasītājam pieder prasības celšanas laikā, izbeigsies šīs prasības 

apmierināšanas rezultātā. Neviens prasītājs nevar būt drošs, ka tas, ko viņš iegūs vietā, vispār 

                                                 
270 Ozola, S. Vispārējie tiesību principi kopīpašuma reālās sadales lietās (III). Likums un tiesības, 2008, 10.sēj., 
Nr.2.  
271 Sinaiskis, V. Īpašuma tiesību robeţ as un ierobeţ ojumi sakarā ar īpašuma tiesību jēdzienu (teorētiski – 
dogmatisks apskats). Tieslietu ministrijas vēstnesis, 1931, Nr.3/4. 81-87.lpp. 
272 Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. Kopīpašums: tiesu prakses apkopojums, 2011. [aplūkots 20.08.2014.] 
Pieejams: http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/2011/kopipasums.doc. 
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būs lietu tiesība”.273 Īpaša diskusija šajā sakarā nav nepieciešama, jo zināma taisnība ir abiem 

viedokļiem. Tiesas atziņa jātulko sašaurināti. Kopīpašuma dalīšanas tiesība pastāv tikmēr, 

kamēr pastāv pats kopīpašums, un šajā laikā tā ir lietu tiesība. Pastāvot kopīpašumam, pastāv 

tiesība prasīt kopīpašuma dalīšanu, kura pie kam nav pakļauta noilgumam.274 Pie šāda 

traktējuma nav pamata neatzīt kopīpašuma dalīšanas tiesības lietu tiesības dabu, ievērojot tēzi, 

ka tiesa nevar noraidīt kopīpašnieka prasību par kopīpašuma reālu sadalīšanu, kas ierosināta 

tiesā saskaņā ar Civillikuma 1075. pantu, atsaucoties uz tiesību vispārēju principu par tiesību 

un pienākumu izpildi pēc labas ticības (Civillikuma 1. pants), jo tā ir kopīpašnieka tiesība, kas 

noteikta Civillikuma 1074. pantā.275 Tiesas procesa laikā kopīpašuma dalīšanas tiesība, tiesai 

lemjot par kopīpašuma izbeigšanas veidu un kārtību, transformējas, zaudējot liettiesisko 

raksturu. Tās vietā kopīpašnieki iegūst tiesību uz “dalīšanas jautājuma pozitīvu 

risinājumu”.276 Kopīpašuma dalīšanas rezultātā zaudējot īpašuma tiesības, t.i., zaudējot lietu 

tiesību, kopīpašnieks vietā iegūs citu tiesību (piem., tiesību uz naudas līdzekļu saņemšanu), 

tādējādi jebkurā gadījumā iegūstot materiālu vērtību. Tas pierāda apgalvojumu, ka „tiesas 

spriedums tiek taisīts visu kopīpašnieku interesēs”.277 Ja nepastāv likumā noteikti šķēršļi 

kopīpašuma sadalīšanai, tad prasība par kopīpašuma dalīšanu nevar tikt noraidīta un gan 

prasītājam, gan atbildētājam ar tiesas spriedumu tiks piešķirtas tiesības ar materiālu vērtību.   

Civillikuma 1074.pants par primāro kopīpašuma dalīšanas pamatu nosauc 

kopīpašnieku vienošanos. Dalīšana tiesas ceļā paredzēta gadījumā, ja nav panākta vienošanās 

starp kopīpašniekiem (Civillikuma 1075.pants). 

Slēdzot līgumu par kopīpašuma dalīšanu, kopīpašniekiem jāievēro visas formālās 

prasības, ko Civillikums izvirza tiesiskiem darījumiem un līgumiem. Civillikums neierobeţ o 

kopīpašnieku gribu dalīšanas veida izvēlē. Ja kopīpašnieki nespēj panākt saskaņotu gribas 

izpaudu par pašu dalīšanas faktu vai nespēj vienoties par dalīšanas veidu, tad strīda izšķiršanai 

ceļama prasība tiesā saskaņā ar Civilprocesa likuma278 prasībām. Veicot publiski pieejamo 

tiesas spriedumu statistisko analīzi un iepazīstoties ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas 

tiesu prakses apkopojumu lietās par kopīpašumu279, ir jāsecina, ka tiesā tiek celtas prasības 

                                                 
273 Rozenfelds, J. Publiskās ticamības princips, kopīpašuma tiesības uz nekustamu īpašumu un sacīkstes princips. 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens, 2011, Nr.3. 11.lpp. 
274 Schmid, J. Sachenrecht. Zürich: Schulthess, 1997. N 783.  
275 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2009.gada 25.februāra spriedums Lietā 
Nr.SKC-54. [aplūkots 20.08.2014.] Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-
civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2009/ . 
276 Grūtups, A., Kalniņš, E. Civillikuma komentāri. 3.daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais, papildinātais 
izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 277.lpp. 
277 Turpat, 278.lpp. 
278 Civilprocesa likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 14.10.1998., stājas spēkā 01.03.1999.  Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.326/330, 03.11.1998.  
279 Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. Kopīpašums: tiesu prakses apkopojums, 2011. [apskatīts 09.01.2013.] 
Pieejams: http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/2011/kopipasums.doc.  

http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2009/
http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2009/
http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/2011/kopipasums.doc
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par kopīpašuma dalīšanas veida izvēli. Vispārpieejamu datu par prasībām par kopīpašuma 

sadales ierosināšanu nav, minētajā tiesu prakses apkopojumā tāda veida prasības nav 

aplūkotas. Tas liecina, ka starp kopīpašniekiem problēmas rodas ar kopīpašuma dalīšanas 

veida izvēli, bet ne par palikšanu kopīpašumā. Civillikums nepazīst jēdzienu “iziešana no 

kopīpašuma”, kad no kopīpašuma izstājas kāds no kopīpašniekiem, bet pats kopīpašums 

paliek nedalīts. Citu valstu tiesību aktos ir paredzētas tiesības atsevišķam kopīpašniekam 

prasīt izdalīt savu daļu no kopīpašuma. Krievijas Federācijas Civilkodeksa 252.panta otrā daļa 

nosaka kopīpašniekam tiesības prasīt izdalīt savu daļu no kopīpašuma.280 Likumā paredzētais 

risinājums ir atbalstāms, jo paredz atvieglotu kārtību gadījumos, kad kopīpašuma izbeigšanu 

vēlas viens no kopīpašniekiem. Latvijā šāda iespēja ir vērtējama piesardzīgi. Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Senāts 2002.gada 13.novembrī, izskatot lietu Nr.SKC–642281, 

sniedza pretrunīgas atziņas. Lietas fabula ir šāda: trīs no četriem nekustamā īpašuma 

kopīpašniekiem cēla prasību pret ceturto kopīpašnieci par kopīpašuma izbeigšanu un 

kompensācijas izmaksu viņai. Ceturtā kopīpašniece iesniedza pretprasību pret prasītājiem, 

norādot analoģisku prasību – izbeigt kopīpašumu attiecībā uz trijiem kopīpašniekiem, 

izmaksājot viņiem kompensācijas. Pirmās instances tiesa apmierināja prasību un noraidīja 

pretprasību. Proti, tiesa nolēma izbeigt kopīpašumu attiecībā uz ceturto kopīpašnieci, 

izmaksājot viņai kompensāciju par viņas kopīpašuma daļu. Latvijas Republikas Augstākās 

tiesas Senāta Civillietu departaments šādu kopīpašuma dalījumu atzina par prettiesisku, 

norādot, ka prasība pamatota ar Civillikuma 1074. un 1075.pantu, bet pēc sava satura 

neparedz kopīpašuma izbeigšanu. Prasībā paredzēts saglabāt triju kopīpašnieku kopīpašumu, 

izslēdzot no tā ceturto kopīpašnieku. Un tāpēc šādu prasību nevar pamatot ar 

iepriekšminētajām tiesību normām. Civillikuma 1075.pants regulē kopīpašuma reālu sadali, 

kā rezultātā kopīpašums izbeidzas un tā vietā rodas viens vai vairāki atsevišķi īpašumi. 

Gadījums, kad kopīpašums tiek izbeigts attiecībā uz kādu no kopīpašniekiem, nav paredzēts 

pie Civillikuma 1075.pantā noteiktajiem kopīpašuma dalīšanas veidiem. Likuma nozīmē 

prasītāju prasījums par viena kopīpašnieka izstumšanu no dalībnieku skaita neatbilst arī 

Civillikuma 1074.panta noteikumiem. Tiktāl autore pievienojas tiesas secinājumiem. Bet šajā 

pašā spriedumā tiesa izvirza tēzi, ka izdalīties tiesīgs katrs kopīpašuma dalībnieks, ja viņš to 

vēlas, kam autore nepiekrīt. Nedz Civillikuma 1074., nedz 1075.pants neparedz kopīpašnieka 

tiesības izdalīties no kopīpašuma. Tiesa nonāk pretrunā tās secinājumam, ka Civillikuma 

                                                 
280Krievijas Federācijas Civilkodekss (Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ).  [aplūkots 
20.08.2014.] Pieejams: http://base.garant.ru/10164072/16/#1016. 
281 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2002.gada 13.novembra spreidums lietā 
Nr.SKC-642. No: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 
2002. Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2003. 231.-234.lpp. 

http://base.garant.ru/10164072/
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1075.pants regulē kopīpašuma reālu sadali, kā rezultātā kopīpašums izbeidzas un tā vietā 

rodas viens vai vairāki atsevišķi īpašumi. Tātad kopīpašuma dalīšanas rezultāts ir tā 

izbeigšanās, bet, ja izdalās kāds no kopīpašniekiem neatkarīgi no tā, vai tas notiek labprātīgi 

vai piespiedu kārtā, kopīpašums nebeidz pastāvēt. Ar tādiem argumentiem motivēt piespiedu 

izslēgšanas no kopīpašuma aizliegumu un vienlaikus ar tiem pašiem argumentiem atbalstīt 

labprātīgu iziešanu no kopīpašumu tikai tāpēc, ka tas noticis labprātīgi, nav pamata. 

Kopīpašuma dalīšanai nav citu tiesību normu kā tikai Civillikuma 1074. un 1075.panti. Tie 

paredz tiesības kopīpašniekam nepalikt kopīpašumā, bet tikai prasot tā dalīšanu, nevis 

vienpersonisku kopīpašuma atstāšanu. Tādas atstāšanas tiesiskās sekas likumā nav paredzētas. 

Nevajadzētu iedibināt praksi kopīpašniekam izstāties no kopīpašuma, saucot to par 

kopīpašuma dalīšanu. Gadījumos, kad kopīpašnieks labprātīgi vēlas izbeigt kopīpašumu 

attiecībā pret sevi, Latvijas tiesību sistēmai piemērotāki būtu citi darījumi. Atkarībā no lietas 

faktiskajiem apstākļiem, kopīpašnieks var savu daļu uzdāvināt, pārdot vai mainīt pārējiem 

kopīpašniekiem. 

 Kaut tiesvedību lietās par kopīpašumu regulē vispārējie civilprocesa noteikumi, šīm 

kategorijas lietām ir raksturīgi īpaši nosacījumi. Pirmkārt, Civillikuma 1075.pantā noteikti 

četri kopīpašuma sadales veidi: 1) reālā sadale, uzliekot, kad vajadzīgs, viena daļai zināmus 

servitūtus par labu otra daļai, 2) visas lietas atdošana vienam kopīpašniekam, ar pienākumu 

samaksāt pārējiem viņu daļas naudā, 3) lietas pārdošana, izdalot ieņemto naudu kopīpašnieku 

starpā, 4) jautājuma izšķiršana ar lozi, it īpaši tad, kad jāizšķir, kam no kopīpašniekiem 

paturēt sev pašu lietu un kas no viņiem apmierināms ar naudu. Konkrēta sadales veida izvēlē 

tiesa saistīta ar prasību raudzīties pēc dalāmā priekšmeta īpašībām un lietas apstākļiem. 

Uzskaitījums ir izsmeļošs un nav paplašināms. Uz to norāda arī tiesību zinātnieks Rolands 

Krauze, sakot, ka “strīda gadījumā tiesa nevar izraudzīties kādu citu veidu, kas nav uzskaitīts 

minētajā tiesību normā”.282 Tiesas uzdevums ir “pēc sava ieskata izraudzīties to dalīšanas 

veidu, kas, ņemot vērā visus apstākļus, ir vispiemērotākais un vistaisnīgākais.”283 Kritēriji 

“vispiemērotākais” un “vistaisnīgākais” ir ģenerālklauzulas, kuras tiesa, izsprieţ ot lietu, 

piepilda ar saturu katrā konkrētā gadījumā. Tāpēc iepriekš noteikta spēka, prioritātes kādam 

kopīpašuma dalīšanas veidam attiecībā pret citiem nevar būt. Lai tiesas izvēlētu dalīšanas 

veidu atzītu par tiesisku, būtiski ir konstatēt, ka tas izvēlēts Civillikuma 1075.panta robeţ ās, 

un ir motivēts, ievērojot Civillikuma 5.panta kritērijus, proti, balstīts uz taisnības apziņu un 

vispārīgiem tiesību principiem. Atsevišķa kopīpašnieka subjektīvajām vēlmēm nav 

                                                 
282 Krauze R. Kopīpašuma lietošana, dalīšana un apsaimniekošana. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 

biļetens, 2011, Nr.3. 8.lpp. 
283 Grūtups, A., Kalniņš, E. Civillikuma komentāri. 3.daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais, papildinātais 
izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 278.lpp. 



 
 

118 

izšķirošanas nozīmes. Teikto apstiprina Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 

Civillietu departamenta secinājumi 2003.gada 22.janvāra spriedumā lietā Nr.SKC–40.284 

Strīda būtība ir kopīpašuma dalīšanas veida izvēle. Viens no kopīpašniekiem cēlis prasību par 

kopīpašuma reālo sadali, otrs kopīpašnieks tiesā iesniedzis pretprasību ar lūgumu izbeigt 

kopīpašumu, nodot viņa īpašumā visu kopējo lietu, izmaksājot otram kopīpašniekam 

kompensāciju. Tiesa apmierināja prasību un noraidīja pretprasību. Sprieduma motīvu daļā 

tiesa norādīja, ka nav pamata izvēlēties kopējas lietas nodošanu vienam no kopīpašniekiem, jo 

tā ir reāli dalāma un, bez tam, nav gūti pierādījumi, ka atbildētājam ir pietiekami līdzekļu 

kompensācijas izmaksai. Augstākas instances tiesa atzina spriedumu par likumīgu, norādot, 

ka tiesa, ievērojot tai Civillikuma 1075.pantā piešķirto pilnvarojumu, izvēlējusies vienu no 

likumā paredzētājiem dalīšanas veidiem, ir ņēmusi vērā visus likumā noteiktos dalīšanas 

kritērijus un zemes reālu sadali ir motivējusi spriedumā atbilstoši likumam un lietas 

materiāliem. Tādam secinājumam ir jāpiekrīt, ievērojot kopīpašuma dalīšanas prasību 

īpatnību. Pēc sava rakstura tādas prasības ir “pilnvarojums tiesai”285, un kopīpašniekiem 

jārēķinās, ka tiesas nolēmums var būtiski atšķirties no viņu pašu sākotnējām vēlmēm, ka tiesa 

var piespriest (piedzīt) kādu izpildījumu par labu otrai pusei ne tikai no atbildētāja, bet arī no 

paša prasītāja, turklāt šajā ziņā nav nepieciešams, lai atbildētājs būtu cēlis attiecīgu 

pretprasību.286  Ievērojot minēto, ar lielāku rīcības brīvību un prognozējamību nenoliedzami ir 

saistīta kopīpašuma dalīšana, kopīpašniekiem par to vienojoties. Pie kam, gramatiskā 

iztulkošanas metode, interpretējot Civillikuma 1075.pantu, ļauj secināt, ka dalīšanas veida 

izvēlē ir saistīta tiesa, bet ne paši kopīpašnieki, ja kopīpašuma dalīšana notiek uz līguma 

pamata. Kopīpašnieki var vienoties arī par citiem sadales veidiem. Civillikuma tiesību normu 

izvērtēšana to savstarpējā sakarībā minēto tēzi apstiprina, jo Civillikuma 1415.pants uzskaita 

darījuma priekšmeta negatīvās izpausmes, to, kas nedrīkst būt par darījuma priekšmetu. 

Kopīpašniekiem ar likumu nav aizliegts izvēlēties ārpus uzskaitījuma esošu sadales veidu.

 Apstāklis, kas ņemams vērā kā labprātīgā, tā piespiedu dalīšanā, veicot kopīpašuma 

reālo sadali, ir prasība pēc Zemes ierīcības likuma 15.panta287 ievērošanas, kas nosaka, ka 

kopīpašnieki nevar pieprasīt kopīpašumā esošas zemes vienības sadalīšanu reālās daļās, ja 

atdalāmā projektētās teritorijas daļa neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem, kā arī citos tiesību aktos noteiktajām prasībām. Tādējādi reālās sadales 
                                                 
284 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-40. No: Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2003. Latvijas tiesnešu 
mācību centrs. Rīga: 2004. 68.-73.lpp.  
285 Turpat. 
286 Rey, H. Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigeuntum. Bern: Stämpfli, 1991. N.741 (Grundriss des 
schweizerischen Sachenrechts. Bd I.). 
287 Zemes ierīcības likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 14.09.2006., stājas spēkā 01.01.2007. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.157, 03.10.2006., 15.pants.  



 
 

119 

iespējamība ir pakļauta vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 

un citos tiesību aktos noteiktajām prasībām. Šo prasību dēļ daudzos gadījumos kopīpašuma 

reālā sadale nav iespējama. Tādā veidā izpauţ as kopīpašuma sadales tiesības deklaratīvisms, 

jo ar vienu likumu (Civillikumu) noteikta tiesība tomēr tiek padarīta atkarīga no citu tiesību 

aktu un likumpakārtotu aktu, kādi ir pašvaldību teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi, un Ministru kabineta noteikumu, prasībām. Kā jau tika minēts, autore kategoriski 

nepiekrīt šādai likumdevēja nostājai. Pirmkārt, nav ievērota tiesību aktu hierarhija, uz ko 

norāda arī Dr.iur. Rolands Krauze, kurš, uzstājoties Latvijas tiesnešu konferencē,288 min 

Ministru kabineta 2008.gada 7.jūnija noteikumus Nr.512 „Dabas lieguma “Vidzemes 

akmeņainā jūrmala” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kura 8.15.punkts 

aizliedz sadalīt zemes gabalu dabas lieguma teritorijā, ja dalījuma rezultātā tas ir mazāks par 

10 hektāriem. Tiesību zinātnieks pamatoti norāda, ka Ministru kabinets ir pārkāpis savas 

kompetences robeţ as, jo liegt kopīpašuma reālu sadali var tikai ar likumu. Otrkārt, 

kopīpašuma sadale atšķiras no viena īpašnieka īpašuma sadales vairākās daļās. Kopīpašuma 

reālā sadale ir likumā paredzēta kopīpašnieka tiesība ar mērķi izbeigt kopīpašumu, kamēr 

viena īpašnieka īpašuma sadalei parasti ir saimniecisks raksturs, kuras mērķis ir izveidoto 

īpašumu atsavināšanas peļņas nolūkos. Pētot kopīpašuma sadales problēmas, Sandra Ozola ir 

secinājusi, ka “valsts pārvalde, risinot kopīpašuma reālās sadales jautājumus, vadās pēc 

būvniecības, vides aizsardzības un citiem tiesību aktiem, kas risina jautājumus par vides 

ilgtspējīgu attīstību. Savukārt, nekustamā īpašuma kopīpašnieki neprasa atļauju būvēt vai 

grozīt īpašuma lietojuma mērķi, bet lūdz kopīpašuma sadali. Tādējādi tiesību piemērotājam 

šajā gadījumā nav tiesību iejaukties privāttiesiskajās attiecībās.”289 Šādu secinājumu ar 

norādītajiem motīviem autore uzskata par pamatotu. Tomēr lielākā tiesību zinātnieku daļa 

nesaskata iepriekšminētajā problēmu. Komentējot kopīpašuma reālo sadali gan Kaspars 

Balodis, Gunta Višņakova290, gan Andris Grūtups un Erlens Kalniņš291 norāda, ka 

kopīpašuma reālajās sadalē jāņem vērā noteikumi (piem., pašvaldību saistošie noteikumi), kas 

liedz kopējo lietu sadalīt pārāk sīkās daļās vai liedz to dalīt vispār, vispār neiedziļinoties šādas 

prasības pamatotības un tiesiskuma analīzē. Atšķirībā no cita veida prasībām, prasību par 

                                                 
288 Krauze R. Kopīpašuma lietošana, dalīšana un apsaimniekošana. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
biļetens, 2011, Nr.3. 8.lpp. 
289 Ozola, S. Vispārējie tiesību principi kopīpašuma reālās sadales lietās (III). Likums un tiesības, 2008, 10.sēj., 
Nr.2. 40.lpp. 
290 Višņakova, G., Balodis, K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu 
lietu (841.-926.p., 1130.-1400.p.). Rīga: Mans īpašums, 1998. 15.lpp. 
291 Grūtups, A., Kalniņš, E. Civillikuma komentāri. 3.daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais, papildinātais 
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kopīpašuma sadali tiesa nevar noraidīt.292 Jāatzīst, ka tiesību doktrīnā šis nav vienīgais 

viedoklis. Profesors Jānis Rozenfelds izteicis viedokli, ka “īpašnieks var norādīt to dalīšanas 

veidu, kas viņam šķiet pieņemams, iesniedzot prasību par kopīpašuma sadali. Tādā gadījumā 

tiesā iesniegtā prasība vai nu jāapmierina, vai arī jānoraida, ja to nav iespējams 

apmierināt.”293 Tēze vērtējama kritiski, jo tā nonāk pretrunā gan ar judikatūru, gan valdošo 

teoriju par kopīpašuma dalīšanas lietām. Tiesai jebkurā gadījumā jāizvēlas viens no likumā 

minētajiem sadales veidiem, motivējot izdarīto izvēli. Ja nebūs objektīvi iespējams izvēlēties 

prasītāja piedāvāto variantu, kā iepriekš tika norādīts, tiesai ir pilnvarojums izvēlēties jebkuru 

no likumā paredzētajiem kopīpašuma sadales veidiem. Juridiskajā literatūrā norādīts, ka 

dalīšanas lietas pielīdzināmas strīdus lietām un dalīšanas veida noteikšana pēc lietas 

ierosināšanas tiesā vairs nav atkarīga no pusēm.294 Civilprocesa likumā nav speciālo tiesību 

normu kopīpašuma sadalei. Izšķirot lietas par kopīpašuma sadali, tiesnesim cita starpā jāvadās 

no Civillikuma 5.panta, kas nosaka: “kad lieta jāizšķir pēc tiesas ieskata vai atkarībā no 

svarīgiem iemesliem, tad tiesnesim jāsprieţ  pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību 

principiem”295, neaizmirstot, ka “taisnības apziņa nav īpatnēja katrai tiesai vai tiesnesim. Tā ir 

objektīva taisnība.”296 Spriedumi kopīpašuma sadales lietās ir konstitutīvi. Izbeidzot 

kopīpašumu, tiek pārgrozītas vai izbeigtas un radītas jaunas tiesības. Uzskatāmībai sadales 

veidi un tiem atbilstošās tiesiskās sekas sakārtotas tabulā:   

 

4.1.tabula  

 Kopīpašuma dalīšanas tiesisko seku iedalījums pēc dalīšanas veidiem

 Sadales veids Sadales tiesiskās sekas 

Kopīpašuma objekta reāla sadale. 

 

Atbilstoši kopīpašnieku skaitam tiek radīti jauni 
īpašuma tiesību objekti un nodibinātas jaunas tiesības. 

Kopīpašuma objekta atdošana vienam no 
kopīpašniekiem, ar pienākumu pārējiem 
izmaksāt viņu daļas naudā. 

Kopīpašuma objekts nemainās. Kopīpašnieku vietā 
īpašuma tiesības paliek vienam tiesību subjektam. 
Esošās tiesības tiek izbeigtas attiecībā uz tiem 
kopīpašniekiem, kuri saņem savu daļu naudā, un 
pārgrozītas attiecībā uz to, kas iegūst īpašuma tiesības 
uz kopīpašuma objektu. 

         
  
  

                                                 
292 Krauze R. Kopīpašuma lietošana, dalīšana un apsaimniekošana. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
biļetens, 2011, Nr.3. 8.lpp. 
293 Rozenfelds, J. Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 56.lpp. 
294 Konradi, F., Walter, A. (sast.) Civīllikumi ar paskaidrojumiem. Otrā grāmata. Lietu tiesības. Rīga: 
Grāmatrūpnieks, 1935.  
295 Civillikums. Ievads: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 01.09.1992. Publicēts: 
Valdības Vēstnesis, Nr.41, 20.02.1937., 5.pants.   
296 Sinaiskis, V. Civillikuma principi un ģimenes tiesības. Tieslietu ministrijas vēstnesis, 1938, Nr.1. lpp. 
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4.1. tabulas nobeigums 

Kopīpašuma objekta pārdošana, sadalot 
saņemto par pārdošanu naudu starp 
kopīpašniekiem. 

Kopīpašuma objekts nemainās. Kopīpašnieku īpašuma 
tiesības tiek dzēstas.   

Izšķiršana ar lozi, kam atstāt kopīpašuma 
priekšmetu, kam saņemt kompensāciju. 

Kopīpašuma objekts nemainās. Viena no 
kopīpašniekiem tiesības tiek pārgrozītas, pārējo – 
dzēstas. 

 

 Analizējot kopīpašuma dalīšanu, autore apzināti izmanto jēdzienu – kopīpašuma 

izbeigšana. Civillikuma 1074.pantā izmantotā tiesību normas vārdiskā izteiksme – 

kopīpašuma dalīšana, neprecīzi atspoguļo tās faktisko saturu. Latviešu valodas vārdnīca 

skaidro, ka dalīšana ir darbība, process ar nozīmi dalīt, kas, savukārt, nozīmē pārveidot veselo 

tā, ka rodas divas vai vairākas atsevišķas daļas, vienības vai piešķirt katram daļu (no veselā 

kopuma).297 Sistēmiskā iztulkošana, ko apstiprina arī empīriskie materiāli, liecina, ka tiesību 

normā paredzētas kopīpašnieku tiesības izbeigt savstarpējās kopīpašuma tiesiskās attiecības 

attiecībā uz konkrētu objektu. Tā kā kopīpašums ir tiesību satura sadalījums starp vairākām 

personām, tad kopīpašuma izbeigšana ir šī tiesību satura koncentrēšana vienai personai, kas 

var notikt arī fiziski nesadalot kopīpašuma objektu, t.i., neizmantojot dalīšanas funkciju. 

Termins  „kopīpašuma izbeigšana” precīzāk atklāj tiesību normas jēgu un tās tiesiskās sekas.  

Līdzīgi Civillikumam, arī Francijas Civilkodekss paredz kopīpašnieka tiesības izbeigt 

kopīpašumu. Tā, Francijas Civilkodeksa 815.pants298 paredz, ka jebkurš no kopīpašniekiem 

var iniciēt kopīpašuma izbeigšanu. Taču vienlaikus tas paredz arī tiesas tiesības pēc viena no 

kopīpašniekiem pieprasījuma atlikt sadali, ja: 

1) ir risks, ka nekavējošas sadales rezultātā samazināsies īpašuma vērtība; 

2) attiecībā uz lauksaimniecības zemēm – tad, ja kopīpašnieks savu lauksaimniecības 

uzņēmumu, kas nepieciešams, lai iegūtu lauksaimniecības zemi īpašumā, var 

nodibināt tikai pēc kāda  laika; 

3) dalīts tiek dzīvoklis vai nedzīvojamā telpa, kas tiek izmantota profesionālām 

izpausmēm (piemēram, mākslinieka darbnīca); 

4) starp kopīpašniekiem ir nepilngadīgie. 

Sadales atlikšanas termiņš nedrīkst pārsniegt piecus gadus. 

 Nodaļā apskatīto jautājumu apkopošana ļauj secināt, ka kopīpašuma dalīšanas tiesība 

ir vērsta uz kopīpašuma kā juridiskas konstrukcijas smagnējā rakstura izbeigšanu. 

Kopīpašuma dalīšanas process normatīvo aktu līmenī ir sakārtots, bet tam trūkst 

                                                 
297 Latviešu valodas vārdnīca: 30 000 pamatvārdu un to skaidrojumu. Rīga: Avots, 2006. 218.lpp. 
298Francijas Civilkodekss (Code civil). [aplūkots 31.05.2014.] Pieejams: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20140907. 
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sistēmiskuma, kā arī atsevišķas problēmas rodas tiesību normu interpretācijas un 

piemērošanas līmenī.  

 Kopīpašuma dalīšanas tiesību modernizāciju atbilstoši mūsdienu juridiskajai domai 

nodrošinātu: 

1) speciālo prasību kopīpašuma reālajai sadalei izslēgšana no pašvaldību saistošajiem 

noteikumiem un Ministru kabineta noteikumiem un, veicot to lietderības izvērtēšanu,  

iekļaušana Civillikumā; 

2) termina “kopīpašuma dalīšana” aizstāšana ar terminu “kopīpašuma izbeigšana”. 

 

 

4.2.Kopīpašuma reālās sadales problemātika  

 

Autore kopīpašuma reālo sadali uzskata par vistaisnīgāko un vismazāk sociāli 

traumējošo kopīpašuma izbeigšanas veidu, jo tās rezultātā katrs no kopīpašniekiem iegūst 

īpašuma tiesības uz parasti jau viņa lietošanā esošu nekustamā īpašuma daļu. Droši vien, ka 

neviens neapšaubīs apgalvojumu, ka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ilgtermiņā 

vienmēr būs vērtīgākas par mantisko kompensāciju. Reālā sadale ir arī pats izplatītākais 

kopīpašuma izbeigšanas veids un arī pats juridiski un faktiski sareţ ģītākais, ko pierāda tiesās 

ierosināto lietu daudzums. Tāpēc autore savā pētījumā īpašu uzmanību pievērš tieši šim 

kopīpašuma izbeigšanas veidam, neanalizējot citus. 

Reālā sadale ir kopējās lietas sadalīšana vairākās patstāvīgās lietās, un katra no tām 

tiek piespriesta attiecīgā kopīpašnieka individuālā īpašumā.299 Tāda ir reālās sadales 

definīcija, kas domstarpības vai daţ ādas interpretācijas nerada. Tāpat kā jebkuram citam 

kopīpašuma izbeigšanas veidam, arī reālās sadales pamatā ir kopīpašnieku vienošanās vai 

tiesas spriedums, t.i., kopīpašuma reālā sadale var notikt labprātīgi vai piespiedu kārtā.  

Gan kopīpašnieki, gan tiesa, tātad, neatkarīgi no reālās sadales pamata, ir pakļauti 

īpašām, tikai uz reālo sadali attiecināmām, prasībām. Sadales rezultātā kopīpašuma objekts tā 

sākotnējā veidolā beidz pastāvēt. Objekta fiziskā transformācija nosaka pirmo reālās sadales 

priekšnoteikumu, kas pamatots ar priekšmetu materiālo dabu – reāli sadalīt var tikai fiziski 

dalāmas lietas, tādas, kuras dalīšanas procesā vai rezultātā netiek iznīcinātas vai pārveidotas 

tā, ka pazūd to individuālās īpašības. Šīs objektīvi nosacītās prasības tiesiskā bāze ir noteikta 

ar Civillikuma 847.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka tiesiskā ziņā dalāmas ir tikai tās lietas, 

kuras var, neiznīcinot būtību, dalīt daļās, pie kam katra daļa ir patstāvīgs vesels. Lietas, ko 

                                                 
299 Grūtups, A., Kalniņš, E. Civillikuma komentāri. 3.daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais, papildinātais 
izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 279.lpp. 
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nevar tādā kārtā dalīt, ir nedalāmas.300 Jāatzīmē, ka senās Romas juristi lietas nedalāmību (res 

indivisae) atzina par juridisko fikciju, jo fiziski sadalīt var jebkuru lietu, bet iespējams, ka 

dalījuma rezultātā tā mainīs savu saimniecisko nozīmi, kļūs savādāka.301 Mūsdienu 

zinātniskais jautājums ir vairāk saistāms ar dalāmības tiesiskajiem, kā fiziskajiem 

priekšnoteikumiem. Nekustamais īpašums (zeme, būves) parasti fiziski ir dalāms. Tomēr, pat 

ja pēc objekta fiziskajām īpašībām reālā sadale ir iespējama, jāņem vērā otrs reālās sadales 

priekšnoteikums – tiesiskais. Reālā sadale ir ierobeţ ota ar Zemes ierīcības likuma 15.panta 

prasībām un saistīto tiesību aktu prasībām, kuras autore analizēja šajā darbā iepriekš. Bez tam, 

jāņem vērā loģiski nosacītas, izrietošas no vairāku tiesību aktu prasību sintēzes nekustamajam 

īpašumam piemītošas sadales prasības. Jāievēro, ka nekustamo īpašumu var sadalīt tikai 

vertikāli. Tas nozīmē, ka būvi nevar sadalīt horizontāli, sadalot to pa stāviem un nostiprinot 

īpašuma tiesības piem., uz pirmo stāvu vienai personai, uz otru stāvu – citai personai, bet uz 

trešo stāvu īpašuma tiesības nostiprinot vēl citai personai. To nosaka fakts, ka katra atdalītā 

daļa kļūst par patstāvīgu un neatkarīgu (ja šo jēdzienu var lietot attiecībā uz nedzīvu lietu) 

īpašuma tiesību objektu, līdz ar to katrai daļai jāiegūst nepieciešamās kvalitātes un individuāli 

noteiktas pazīmes, lai Valsts zemes dienestā un zemesgrāmatā noformētu nekustamā īpašuma 

lietu.302 Teikto ilustrē Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedums 

lietā Nr.SKC–19.303 Saskaņā ar lietas apstākļiem trim kopīpašniekiem (vienai kopīpašniecei ´  

domājamās daļas apmērā, diviem kopīpašniekiem katram µ domājamās daļas apmērā) pieder 

dzīvojamā māja. Tiesā celta prasība par dzīvojamās mājas reālo sadali, kur kopīpašniece lūdz 

dzīvojamo māju sadalīt vertikāli divās daļās, atļaujot mājā ierīkot otras ārdurvis un iebūvēt 

sienu. Tātad secināms, lai padarītu atdalīto daļu par patstāvīgu objektu. Pirmās instances tiesa 

prasību noraidījusi, atzīstot, ka strīdus dzīvojamā māja ir viendzīvokļa māja, kuru nav 

iespējams reāli sadalīt divos atsevišķos īpašumos, t.i., tiesa atzina arī “vertikālās” sadales 

neiespējamību, pamatojot to ar lietas tiesisko raksturlielumu – viendzīvokļa mājas statusu. 

Savukārt, apelācijas instances tiesa norādīja, ka māju ir iespējams reāli sadalīt (pirmās 

instances tiesa nepamatoti atzinusi, ka dzīvojamā māja “vertikāli” nav tiesiski dalāma, jo 

lietas dalīšana nav aizliegta ar likumu vai privātu gribu un nav iesniegti citi pierādījumi), 

tikai, lai to izdarītu, nepieciešama mājas pārbūve. Tāpēc apelācijas instances tiesa apmierināja 

                                                 
300 Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937., 847.panta pirmā daļa.  
301 Зайков, А.В. Римское частное право в систематическом изложении: учебник. Москва: Ун-т Дмитрия 
Пожарского, 2012. c.212.  
302 Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās: Latvijas Republikas likums, pieņemts 30.01.1997, stājas 
spēkā 06.03.1997. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.52/53, 20.02.1997. 
303 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-19. No: Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2000. Rīga: Latvijas Tiesnešu 
mācību centrs, 2001. 134.-138. lpp. 
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prasību, pie kam prasītājai tika uzlikts par pienākumu triju mēnešu laikā veikt mājas pārbūvi. 

Kasācijas instances tiesa šādus tiesas secinājumus atzina par nepamatotiem, bet tiesas 

spriedumu par nelikumīgu, kā rezultātā tas tika atcelts. Tiesas argumenti, cita starpā, ir, ka 

jautājumu par tāda kopīpašuma reālo sadali, kas prasa kopīpašuma lietas pārbūvi, iespējams 

izlemt tikai tad, ja jau lietas izskatīšanas laikā ir likumīgi apstiprināts pārbūves būvprojekts, 

kas tiesai jāizvērtē kopsakarībā ar citiem pierādījumiem. Analizētā lieta autorei ļauj izdarīt 

divus būtiskus secinājumus: 

1) lai atzītu par tiesiski nedalāmu lietu, kuras dalīšana nav aizliegta ar likumu vai 

privātu aktu, nepieciešams kompetentu institūciju (eksperta) atzinums, ka lietas 

dalīšana var to iznīcināt; 

2) lietas “dalāmība” nav statisks lielums, atsevišķos gadījumos sākotnēji nedalāmu 

lietu var padarīt par dalāmu ar tiesību aktos paredzētā kārtībā izstrādāta 

būvprojekta palīdzību.  

Šis ir svarīgs secinājums, jo tikai retos gadījumos būvei jau sākotnēji ir sadalei 

nepieciešamās kvalitātes (divas atsevišķas ieejas, nesaistītas komunikācijas, kāpnes u.tml.), 

tātad, sašaurināti tulkojot Civillikuma 1075.pantu, reālā sadale nebūtu iespējama, bet, 

paplašinot normas vārdiskās izteiksmes jēgu, kļūst skaidrs, ka, ievērojot attiecīgo tiesību aktu 

prasības, ņemot vērā kompetentu speciālistu viedokli un izstrādājot un apstiprinot pārbūves 

projektu, tajos gadījumos, kad reālā sadale ir iespējama fiziski, tā ir iespējama arī tiesiski. 

Cits apstāklis, kas ņemams vērā, ir tādas reālās sadales neiespējamība, kur īpašuma 

tiesības uz zemi iegūst viens īpašnieks, bet uz būvi – cits. Šis nosacījums izriet no Civillikuma 

869.panta prasībām, ievērojot ēkas vienotību ar zemi. Ieguldījumu minētās prasības 

nostiprināšanā ir devusi arī tiesa. Lietā Nr. SKC–457304 kopīpašnieka prasība celta par 

kopīpašuma reālu sadalīšanu, atdalot zemi no ēkām, kad zemes un ēkas apvienošana jau 

notikusi un ir nostiprināta zemesgrāmatā. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 

Civillietu departaments atzinis, ka ēkas atdalīšana no zemesgabala ir pretrunā ar Civillikuma 

968.pantu. 

Jautājumi, kas reālās sadales kontekstā tiek vērtēti neviennozīmīgi, ir jautājumi par 

reālās, atdalītās daļas atbilstību domājamai daļai un tā nodrošināšanas mehānismiem. 

Juridiskajā literatūrā nostiprinājies viedoklis, ka “reālās sadales rezultātā noteiktajām daļām 

(pēc vispārīgā principa) jāatbilst kopīpašnieku domājamo daļu lielumam.”305 Reālās daļas 

                                                 
273 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-457. No: Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2003. Rīga: Latvijas Tiesnešu 
mācību centrs, 2004, 85.-89. lpp.  
305 Grūtups, A., Kalniņš, E. Civillikuma komentāri. 3.daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais, papildinātais 
izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 279.lpp. 
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atbilstības nepieciešamība domājamai daļai šaubas neizsauc. Šī prasība sakņojas vispārējā 

izpratnē par kopīpašuma tiesībām, tostarp principā, ka kopīpašumā kopīpašnieki visus 

labumus saņem samērā ar savu domājamo daļu un arī izdevumi sadalās pēc domājamās daļas 

lieluma. Pilnīgi pamatoti šādu nostāju atbalsta arī tiesību zinātnieki, tā profesors Osvalds 

Joksts ir norādījis, ka “sadalot kopīpašumu, katram no kopīpašniekiem jāsaņem tāda reāla 

daļa, kas samērīgi atbilst viņa domājamai daļai. Tas ir viens no kopīpašuma reālās sadales 

principiem, un reālajai daļai ir jāatbilst domājamai daļai”.306  

Domājamā daļa kalpo par mērauklu un tāda tā ir arī, veicot kopīpašuma reālo sadali. 

Tomēr ir iespējami gadījumi, ka daţ ādu apstākļu dēļ noteikt domājamai daļai precīzi 

atbilstošu īpašuma reālo daļu nav iespējams vai arī reālās daļas kaut formāli atbilst 

domājamām daļām, tomēr atšķiras pēc tehniskā stāvokļa, izmantošanas iespējām vai kādiem 

citiem parametriem, kas neļauj reālās daļas uzskatīt par vienlīdzīgi labām un izdevīgām. 

Pastāv viedoklis, saskaņā ar kuru reālā daļa tomēr nevar būt nedz būtiski lielāka, nedz būtiski 

mazāka par domājamo daļu.307 Kompensācijas izmaksa kopīpašniekam, kurš saņēmis mazāku 

daļu, ir tas mehānisms, ko situācijas risinājumam piedāvā atsevišķi tiesību speciālisti.308 

Autore tādam viedoklim nepiekrīt un uzskata to par neatbilstošu kopīpašuma institūta būtībai 

kopumā un Civillikuma 1070.panta pirmai daļai it sevišķi. Civillikums neparedz 

kompensācijas izmaksu tajos gadījumos, kad reālā daļa neatbilst domājamai, līdz ar to netiek 

definēts šādas kompensācijas aprēķināšanas mehānisms un vispār pats kompensācijas veids 

(naudā, ar citu materiālu objektu). Bez tam, autore ir norādījusi savu pozīciju, ka īpašuma 

tiesības uz nekustamā īpašuma reālo daļu būs vērtīgākas par naudu, ja vien naudas 

kompensāciju neizmaksā tādā apmērā, kas dod pamatu to vērtēt jau kā nesamērīgi lielu. Kā 

pierādījums autores pozīcijai vērtējams fakts, ka, ilustrējot kompensācijas izmaksu, tiesību 

zinātnieks A.Grūtups nonācis pretrunā pats ar sevi. Vienā no darbiem, norādot, ka reālajai 

daļai jāatbilst domājamai daļai, “līdz ar to tāds variants, kur reālā daļa ir mazāka par 

domājamo, nav atzīstams par likumīgu”,309 citā darbā310 viņš piedāvā kompensācijas izmaksu 

mazākās daļas saņēmējam, tātad konstatē, ka reālā sadale, kuras rezultātā kādam 

kopīpašniekam iedalītā reālā daļa neatbildīs viņam piederošajai domājamajai daļai, tomēr ir 

iespējama. Šāda viedokļa maiņa un rīcības motīvs no tiesību zinātnieka puses nav 

                                                 
306 Joksts, O. Zemes reforma Latvijā un tās tiesiskais nodrošinājums (1990.-2005.g.). Rīga: Multineo, 2006. 
148.lpp. 
307 Grūtups, A. Tiesu prakse un komentāri. Otrā grāmata. Rīga: Mans īpašums, 1997. 80.lpp. 
308 Grūtups, A., Kalniņš, E. Civillikuma komentāri. 3.daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais, papildinātais 
izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 279.lpp. 
309 Grūtups, A. Tiesu prakse un komentāri . Otrā grāmata. Rīga: Mans īpašums, 1997. 80.lpp. 
310 Grūtups, A., Kalniņš, E. Civillikuma komentāri. 3.daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais, papildinātais 
izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 279.lpp. 
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argumentēts. Autore vērš uzmanību, A.Grūtupa argumentācijā izmantotais tiesas spriedums311 

patiesībā pierāda kompensācijas nepieļaujamību. Saskaņā ar lietas apstākļiem, viens no 

kopīpašniekiem piedāvātais kopīpašuma reālās sadales variants tiesā tika noraidīts, jo tā 

rezultātā otra kopīpašnieka īpašumā tiktu nodota reālā daļa, kas neatbilst viņa domājamai daļa 

(ir mazāka par to), un kas faktiski nozīmēja par 147 m² mazāku zemes gabalu nekā 

kopīpašniekam pienāktos saskaņā ar viņa domājamo daļu. Nedz tiesa, nedz prasītājs 

kompensācijas izmaksu neizskatīja. Savukārt, A.Grūtups, pārstāvot atbildētāju, arī 

nepieprasīja kompensāciju, bet, kā izriet no viņa komentāros atspoguļotajiem apsvērumiem, 

tad 147 m² ir būtiska platība, kas pilsētā, salīdzinājumā ar lauku teritorijām ir būtiski, it 

sevišķi, ja runa iet par degvielas uzpildes staciju312, līdz ar ko saprotams, ka kompensācijas 

izmaksa neatsvērtu tos zaudējumus (piem., neiegūtās peļņas veidā), ko nodarītu reālās zemes 

zaudējums. Ir redzams, ka kompensācija tiek saistīta ar “zaudētās” platības lielumu, 

nekustamā īpašuma atrašanās vietu un izmantošanas mērķi. Pie šādiem apstākļiem nav 

iespējams pārskatāms, taisnīgs un  tiesisks mehānisms kompensācijas aprēķināšanai, ievērojot 

daudzos faktorus, kas ņemami vērā, kā arī šo faktoru subjektīvo vērtējumu. 

Analizētais ļauj secināt, ka tiesību akti neparedz kompensācijas izmaksu kopīpašuma 

reālajā sadalē tam kopīpašniekam, kura daļa ir mazāka. Gadījumos, kad nevar tikt 

nodrošināta reālās daļas atbilstība domājamai daļai attiecībā pret katru no 

kopīpašniekiem, kopīpašuma reālā sadale nav veicama. Tās vietā jāizvēlas cits 

kopīpašuma sadales veids. To apliecina arī likumdevēja griba, paredzot citus sadales veidus, 

gadījumiem, kad reālā sadale nav iespējama. 

 

                                                 
311 Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 7.10.1996. spriedums lietā Nr.CA-890. No: Grūtups, A. Tiesu 

prakse un komentāri. Otrā grāmata. Rīga: Mans īpašums, 1997. 81.lpp. 
312 A.Grūtupa viedokli skatīt: Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 7.10.1996. spriedums lietā Nr.CA-
890. No: Grūtups, A. Tiesu prakse un komentāri. Otrā grāmata. Rīga: Mans īpašums, 1997. 80.lpp. 
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5.AR KOPĪPAŠUMU SAISTĪTO STRĪDU TIESISKĀS ĪPATNĪBAS UN 

PROCESUĀLIE RISINĀJUMI 

5.1.Civiltiesisko strīdu materiāltiesiskie aspekti nekustamā īpašuma kopīpašnieku 

savstarpējās tiesiskajās attiecībās 

 

Kopīpašnieku daţ ādās ekonomiskās intereses un personiskās īpašības nereti izraisa 

viedokļu sadursmes un strīdus starp viņiem. Piekrītot tiesību zinātniekam, profesoram 

Maiklam Daimondam (Michael Diamond), ka īpašums ir kulturāli konstruēta koncepcija313, 

tomēr jāatzīst, ka kopīpašumā ir saskatāmas iespējas veidoties faktiskajām attiecībām, kas 

disonē ar izpratni par kulturālu koncepciju. Ikvienam kopīpašniekam atsevišķu jautājumu 

risināšanai ir imperatīvi noteikta nepieciešamība saskaņot savu gribu ar citiem 

kopīpašniekiem, kas ne vienmēr notiek bez problēmām. Tādējādi, kopīpašuma juridiskā daba 

pati par sevi var tikt uzskatīta par strīdu katalizatoru. Tiesiskā un demokrātiskā valstī, 

rūpējoties par katra tiesību subjekta tiesību un likumisko interešu maksimālu aizsardzību, 

zinātnieku un praktiķu redzeslokā ir jābūt strīdu prevencijai, strukturējot tiesību normas tādā 

veidā, kas nepieļautu strīdu ģenerāciju. Par privātā īpašuma tiesību realizēšanas robeţ ām 

sociālā miera nodrošināšanas ietvarā interesants viedoklis ir zinātniecei no ASV, 

Dienvidkarolīnas universitātes Tiesību skolas asociētajai profesorei Suzannai Kuo (Susan 

S.Kuo), kura norāda, ka miers kā sabiedrības vērtība ir iegūlis sabiedrības kolektīvajā psihē, 

tāpēc sabiedrības interesei par sociālo mieru un stabilitāti un tiesībām ir kopīgs pamats.314 

Tiesību normām jābalstās sabiedrības interesē par sociālo mieru un stabilitāti, tās nevar 

disonēt ar sabiedrības dabiskajām vajadzībām. Šī atziņa paplašina tiesību normas lietderīguma 

vērtējuma robeţ as. Tāpēc ir būtiski noteikt potenciālos riskus kopīpašumā un kopīpašnieku 

tiesiskajās attiecībās.  

Cēloņu, kuri ir pamatā strīdiem kopīpašnieku tiesiskajās attiecībās, analīze sniedz 

izpratni par efektīvākajiem risinājumiem. 

Strīdu klasifikācijai autore piedāvā izmantot strīdu subjekta kritēriju. Kritērijs izvēlēts, 

ievērojot kopīpašuma juridisko dabu, apgrūtinājuma izpausmes formas tieši uz 

kopīpašniekiem kā tiesību subjektiem. 

 Klasifikācija pēc civiltiesisko strīdu subjektu kritērija, ļauj izdalīt: 

1) nekustamā īpašuma kopīpašnieku savstarpējos strīdus; 

                                                 
313 Diamond, M. Shared Equity Housing: Cultural Understanding and the Meaning of Ownership. In: Malloy, 
R.P., Diamond, M. (eds.) The Public Nature of Private Property. Farnham, Surrey, England; Burlington, VT: 
Ashgate, 2011. pp.37. 
314 Kuo, S.S. Preserving Public Peace, Protecting Private Property. In: In: Malloy, R.P., Diamond, M. (eds.) The 

Public Nature of Private Property. Farnham, Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate, 2011, pp.189. 
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2) kopīpašnieku kā nekustamā īpašuma īpašnieku (kā veseluma) strīdus ar trešajām 

personām. 

Autore pievēršas kopīpašnieku savstarpējo strīdu materiāltiesisko aspektu analīzei, 

ievērojot, ka līdz šim tiesību zinātnieki šo jautājumu padziļinātai izpētei nav pievērsušies. 

 Kopīpašniekiem kā tiesisko attiecību subjektiem piemīt subjektīvās tiesības un 

objektīvie pienākumi. Nodibinot, pārgrozot vai izbeidzot tiesiskās attiecības kopīpašumā 

(darbojoties savstarpēji, kopīpašuma iekšienē) kopīpašnieku pienākums ir rīkoties viņiem 

piemītošo tiesību un pienākumu robeţ ās. Kopīpašnieku savstarpējo tiesisko attiecību robeţ as 

nosaka Civillikuma Lietu tiesību daļa315, imperatīvi reglamentējot kopīpašnieku uzvedības 

modeli: tā piemēram, 1068.panta pirmā daļa paredz, ka “Rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, 

kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu...”, 

savukārt šī panta otrā daļa detalizē: “Neviens atsevišķs kopīpašnieks nevar bez visu pārējo 

piekrišanas ne apgrūtināt kopīpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, ne atsavināt to visā tā 

sastāvā vai pa daļām, ne arī kaut kādi to pārgrozīt. Tādēļ katram kopīpašniekam ir tiesība 

protestēt pret tādu viena vai visu pārējo kopīpašnieku rīcību, un šo tiesību viņam nevar atņemt 

ar balsu vairākumu”. Civillikuma 1074.pants piešķirt kopīpašniekiem ekskluzīvu kopīpašuma 

izbeigšanas tiesību – “Nevienu kopīpašnieku nevar piespiest palikt kopīpašumā, ja vien tā 

nodibināšanas noteikumi nerunā tam pretim; turpretim katrs kopīpašnieks var katrā laikā 

prasīt dalīšanu”.  

 Kopīpašnieku gribas saskaņojums ne vienmēr panākams bez strīdiem. Latvijas 

Republikas Augstākās Tiesas tiesu prakses apkopojums lietās par kopīpašumu parāda, ka no 

visām civillietām, kas saistītas ar likumu piemērošanu jautājumos par kopīpašnieku 

savstarpējām tiesiskajām attiecībām, tiesās visvairāk ierosināti strīdi sakarā ar kopīpašuma 

reālu sadalīšanu (kopīpašuma izbeigšanu)316. Taču vienlīdz bieţ i ir strīdi par kopīpašnieka 

iespējām un rīcības modeļiem gadījumos, kad viņa likumiskās tiesības neatbalsta pārējie 

kopīpašnieki. Tiesību izlietošanas procesā viena kopīpašnieka likumiskajām tiesībām 

pretnostatās citu kopīpašnieku analoģiskas tiesības. Jāuzsver, ka tiesības ir analoģiskas no 

likuma viedokļa, bet tās atšķiras pēc faktiskajiem apstākļiem, jo atšķirīga ir kopīpašnieku 

izpratne par tiesību piemērošanas nepieciešamību vai piemērošanas apjomu. Ilustrācijai 

piemērs, kas tapis juridiskās modelēšanas ceļā: kopīpašniekiem A, B, C katram 1/3 

domājamās daļas apmērā pieder nekustamais īpašums, sastāvošs no zemes gabala un 

dzīvojamās mājas. Kopīpašnieks A vēlas izīrēt kopīpašumā esošo nekustamo īpašumu. 

                                                 
315Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.01.1937., stājas spēkā 
01.09.1992. Publicēts: Valdības Vēstnesis, Nr. 44, 24.02.1937.  
316 Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. Kopīpašums: tiesu prakses apkopojums, 2011. [apskatīts 25.11.2013.] 
Pieejams: http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/2011/kopipasums.doc 

http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/2011/kopipasums.doc
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Kopīpašnieks B tam nepiekrīt, jo uzskata piedāvāto īres maksu par pārāk zemu un tāpēc 

ekonomiski neizdevīgu, savukārt, kopīpašnieks C ilgstoši nav sastopams un viņa viedokli nav 

iespējams noskaidrot. Saskaņā ar Civillikuma 1068.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma 

izīrēšana iespējama tikai visiem kopīpašniekiem kopīgi, tikai ar visu kopīpašnieku aktīvi 

paustu gribu, t.i., īres līgums ir jānoslēdz visiem kopīpašniekiem. Apskatāmajā piemērā 

kopīpašnieku faktiska nespēja panākt saskaņotu gribas izpaudumu kavē vienu no tiem izlietot 

savas likumiskās tiesības. 

Gadījumi, kad personas tiesību ierobeţ ošana notiek citu personu subjektīvās darbības 

vai bezdarbības dēļ, pirmšķietami norāda uz tiesību normu kolīziju. Vērtējams ir jautājums, 

vai nav pārkāptas Latvijas Republikas Satversmes 105.pantā317 garantētās tiesības uz 

īpašumu.   

Šī aspekta vērtējumu ir devusi Latvijas tiesu prakse. Civillikumā konstruētais 

kopīpašnieku īpašuma tiesību realizācijas veids, kaut pēc būtības ir ierobeţ ojošs, nav 

atzīstams par pamattiesības – tiesības uz īpašumu, ierobeţ ojumu. Pretējā gadījumā, paplašinot 

viena kopīpašnieka tiesības rīkoties ar kopīpašumā esošo lietu, samazinātos citu kopīpašnieku 

tiesību apjoms.318 Ir acīmredzams, ka tas radītu ķēdes reakciju tiesību piešķiršanā un kā 

rezultātu – haosu kopīpašnieku tiesiskajās attiecībās. Esošais regulējums ir radīts tiesiskā 

līdzsvara nodrošinājumam. Proti, kā jau darbā tika pieminēts: “kā jebkurām īpašnieka 

tiesībām, arī kopīpašnieku tiesībām piemīt gan pozitīvais, gan arī negatīvais saturs. 

Kopīpašnieka tiesību negatīvais saturs ir tiesība iebilst pret tādu viena kopīpašnieka vai visu 

pārējo kopīpašnieku rīcību, ar kuru viņi mēģina bez kopīpašnieka piekrišanas apgrūtināt 

īpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, atsavināt to pilnībā vai pa daļām vai arī kaut kā to 

pārgrozīt. Savukārt kopīpašnieka tiesību pozitīvais saturs ir tiesības valdīt, lietot kopīpašuma 

priekšmetu un rīkoties ar to kā kopumā, tā arī pa noteiktām atsevišķām daļām, bet tikai ar visu 

pārējo kopīpašnieku piekrišanu”.319 Jāpievienojas Latvijas Republikas Satversmes tiesas 

secinājumiem lietā “Par Civillikuma 1068.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas 

Satversmes 105.pantam”, ka “no vienas puses, Civillikuma 1068.pantā paredzētā tiesību 

norma aprobeţ o kopīpašnieka rīcības brīvību. Tomēr, no otras puses, tās regulējums balstās 

uz kopīpašuma institūta būtību un nodrošina tādu tiesisko stāvokli, ka ikviena kopīpašnieka, 

tostarp Pieteikuma iesniedzēja, tiesības tiek aizsargātas un visu kopīpašnieku savstarpējās 

attiecībās tiek ievērots taisnīgums. Apstrīdētā norma nosaka tādu rīcības modeli, kas 
                                                 
317 Latvijas Republikas Satversme, pieņemta 15.02.1922., stājas spēkā 07.11.1922. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 
Nr.43, 01.07.1993., 105.pants. 
318 Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2011.gada 25.oktobra spriedums lietā Nr.2011-01-01 Par Civillikuma 
1068.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 
Nr.171, 28.10.2011. 
319 Rozenfelds, J. Lietu tiesības. 4. labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 52. - 53. lpp. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980
http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980
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vienlaikus gan ierobeţ o, gan arī aizsargā katra kopīpašnieka tiesības uz kopīpašumā esošo 

lietu.”320  

Kopīpašuma dabiskās sekas ir tādas, ka atsevišķa kopīpašnieka tiesības uz 

kopīpašumu ir ierobeţ otas vairāk nekā vienīgā īpašnieka tiesības uz nedalītu lietu. Diskusiju 

par indivīda tiesību ierobeţ ojumu apjomu un leģitīmajiem mērķiem stūrakmens ir faktiskais 

un tiesiskais apstāklis, ka kopīpašums ir apgrūtinājums. Kopīpašnieku tiesību realizācijas 

ierobeţ ojošo elementu izsvēršana ir jāveic kopsakarībā ar citiem tiesiskiem instrumentiem, 

kas piešķirti kopīpašniekiem savu tiesību aizsardzībai – kopīpašuma dalītas lietošanas 

noteikšana, kopīpašuma izbeigšana (un ne tikai reālās sadales veidā). 

 Pētījuma rezultāti dod pamatu secināt, ka kopīpašums kā īpašuma veids pats par sevi 

var radīt priekšnoteikumus strīdiem starp kopīpašniekiem. Taču vienlaikus jāatzīst, ka tiesību 

aktos paredzētais kopīpašnieka īpašuma tiesību aprobeţ ojums ir duāls un vienlaicīgi kalpo arī 

kopīpašnieka tiesību aizsardzībai. No augstākminētā izriet, ka kopīpašnieku strīdu 

materiāltiesisko pamatu veido tieši tiesību realizācijas faktiskie apstākļi. 

Lai mazinātu kopīpašuma negatīvās izpausmes sekas, autore piedāvā vairākus 

savstarpēji saistītus, inovatīvus risinājumus. Pirmkārt, prevencijas kārtībā pirms kopīpašuma 

veidošanas veikt detalizētu un pilnīgu kopīpašuma tiesisko seku izskaidrošanu potenciālajiem 

kopīpašniekiem. Tas būtu panākams, nosakot darījumu, kuru rezultātā izveidojas kopīpašums, 

obligātu notariālo formu. Otrkārt, jau esošā kopīpašumā, strīdus gadījumos, plašāk, nekā tas 

tiek darīts šodien, izmantot ārpustiesas strīdu risināšanas instrumentus, kā piemēram, obligātu 

mediāciju, lietas izskatīšanas atlikšanu, dodot pusēm iespēju izlīgt. Treškārt, atsevišķos 

gadījumos piešķirt tiesības tiesai deleģēt piekrišanas došanu (gribas izteikuma realizāciju) 

kopīpašnieka vietā, gadījumos, kad to nevar izdarīt pats kopīpašnieks (piem., tā nezināmas 

prombūtnes dēļ). 

 

 

5.2. Nekustamā īpašuma kopīpašnieku strīdu pirmstiesas risināšanas instrumenti 

 

Kopīpašnieku strīdi vispārējā kārtībā risināmi tiesā. Uz tiem attiecas vispārējie 

noteikumi, jo saskaņā Civilprocesa likuma 1.panta pirmā daļu katrai fiziskajai un juridiskajam 

                                                 
320 Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2011.gada 25.oktobra spriedums lietā Nr.2011-01-01 Par Civillikuma 
1068.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 
Nr.171, 28.10.2011. 
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personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo vai ar likumu aizsargāto interešu 

aizsardzību tiesā.321  

Mūsdienās aizvien lielāka nozīme tiek piešķirta strīdu pirmstiesas izšķiršanai.  

Attiecīgo jautājumu izpētei aizvien vairāk pievēršas arī tiesību zinātnieki. Sabiedrībā 

un jurisprudencē nostiprinās viedoklis, ka ar individuālās īpašuma tiesības aizsardzību nav 

jāsaprot tikai valsts resursu izmantošana tās aizsardzībā. Īpašuma tiesības aizsardzībai kalpo 

arī citas vērtības un to var aizsargāt arī citos veidos. Tiesību subjektu savstarpējās saistības – 

sociālas vai ietvertas likumā, liecina par to dziļāku jēgu, kas reducējas kā uz individuāla 

īpašuma aizsardzību, tā uz stabilu un mierīgu sociālo kārtību.322 

Strīda pirmstiesas noregulēšana nozīmē gan materiālo resursu, gan laika ekonomiju, 

gan stabilāku sociālo mieru. Pieejamie statistikas dati parāda, ka vidējais civillietu 

izskatīšanas laiks, piem., 2011.gada pirmajā pusgadā bija 9,1 mēneši pirmajā instancē, un 8,4 

mēneši – apelācijas instancē.323 Ilgstošie tiesu procesi kavē darījumu dinamiskumu, tādējādi 

negatīvi ietekmējot tiesību subjekta tiesības. Īpaši aktuāli jautājumi par strīdu risināšanas 

mehānismiem un to efektivizāciju ir tādā sensitīvā nozarē kā darījumos ar kopīpašumu. Tas 

saistīts ar kopīpašnieku civiltiesisko strīdu rakstura īpatnībām. Strīdi, kas izriet no 

kopīpašuma dalīšanas un tā dalītas lietošanas noteikšanas tiesiskajām attiecībām, ir 

konstitutīvi, savukārt, strīdus par piekrišanām (atļaujām) daudzos gadījumos izraisa sociāla un 

personiska rakstura nesaskaņas starp kopīpašniekiem. 

Uzskaitītās īpatnības pieļauj vajadzību pēc atšķirīga strīdu risināšanas regulējuma. 

Šobrīd tiesību akti neparedz speciālu tiesvedību lietās, kas izriet no kopīpašuma tiesiskajām 

attiecībām. Kopīpašnieku strīdos lielāks uzsvars jāliek uz strīdu noregulēšanu pirms tiesas, 

dodot pašiem kopīpašniekiem iespēju domstarpības atrisināt. Tas ir svarīgi, jo tikai paši 

kopīpašnieki var objektīvi izvēlēties tiesiskās uzvedības modeli sev un funkcionāli 

lietderīgāko risinājumu kopīpašuma objektam. 

Tiesu noslodzes mazināšana un optimālākā varianta izvēle strīda atrisināšanai būtu 

šādas pieejas ieguvumi. 

Autores ieskatā minētais ir sasniedzams, nosakot strīdiem, kas izriet no kopīpašuma 

tiesiskajām attiecībām, obligātu pirmstiesas izskatīšanas kārtību. 

                                                 
321 Civilprocesa likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 14.10.1998., stājas spēkā 01.03.1999.  Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.326/330, 03.11.1998., 1.panta pirmā daļa. 
322 Kuo, S.S. Preserving Public Peace, Protecting Private Property.  In: Malloy, R.P., Diamond, M. (eds.) The 

Public Nature of Private Property. Farnham, Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate, 2011, pp.206. 
323 Tieslietu ministrijas Informatīvais ziņojums Par tiesu praksi attiecībā uz termiņiem, kādos tiek izskatītas 
lietas. [aplūkots 07.07.2014.] Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file17904.doc.  

http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file17904.doc
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Precedenti, ka atsevišķu kategoriju strīdiem nosaka obligātu pirmstiesas izskatīšanas 

kārtību, ir. Piemēram, darba tiesībās sākotnēji tiesību un interešu strīdus, kas izriet no darba 

koplīguma attiecībām vai ir ar tām saistīti, izšķir izlīgšanas komisija.324 

Vēsturiski civilprocesuālajās tiesībās strīdu risināšanas regulējums nav bijis vienāds. 

Atšķirībā no Civilprocesa likuma, Pirmās Latvijas Republikas civilprocesuālajās normās bija 

noteikta kopīpašuma dalīšanu un strīdu risināšanas īpaša kārtība. Ne vienmēr tas saturēja 

pirmstiesas strīdu izšķiršanas elementus, bet uzmanību saista ar to, ka strīdi, kas izriet no 

kopīpašuma institūta, vispār bija izcelti. Līdz Civillikuma pieņemšanai 1937.gadā atšķirīgas 

iezīmes kopīpašuma dalīšanā bija saskatāmas atsevišķos Latvijas novados. Latvijas  

rietumdaļā mājas kārtībā izdarītu dalīšanu varēja apstrīdēt, ja dalīšana atklāts ļauns nolūks vai 

viltus, vai, kad ar to nodarīts vienam no dalībniekiem pametums vairāk par pusi, vai notikusi 

svarīga maldība, bet dalīšana, kas izdarīta uz likumīgā spēkā stājušās  tiesas  sprieduma 

pamata, nav apstrīdama; turpretim Latgalē pēc Latgales civillikuma ir taisni pretēji: 

labprātīgu, t.i., mājas kārtībā izdarītu dalīšanu apstrīdēt nevar, bet dalīšanu tiesas ceļā piešķir 

tam, kopīpašniekam, kas atrod, ka viņam ar dalīšanu nodarīta pārestība, prasīt pārdalīšanu 

viena gada laikā, skaitot no pirmās izdalīšanas apstiprināšanas dienas.325 

Jāpiebilst, ka Latgalē Pirmās Latvijas Republikas civilprocesa noteikumi, kā arī pat 

vēl Krievijas valdīšanas laika civilprocesuālie noteikumi attiecībā uz kopīpašuma dalīšanu 

saturēja pirmstiesas strīda izšķiršanas elementus, kur tiesa piemēroja sava veida mediāciju. 

Proti, kopīpašuma sadales process sākās ar izdalīšanas lūguma iesniegšanu tiesā un tad, tiesa 

noteica kopīpašniekiem termiņu, ne ilgāku kā divus gadus, labprātīgai kopīpašuma sadalei. 

Šajā laikā tiesa lietu atstāja bez virzības, bet mantai uzlika aizliegumu un nodeva to 

aizbildniecības iestādes pārziņā.326  

Kopīpašuma sadales lietas atlikšana nebija tikai formālisms. Notika aktīva lietas 

sagatavošana iztiesāšanai. Tiesnesis lūdza kopīpašniekiem izvēlēt no sava vidus personas, kas 

noskaidrotu visas mantas sastāvu, sastādītu mantas sarakstu un novērtētu mantu, kā arī 

sastādītu sadales projektu. Ja kopīpašnieki nevarēja vienoties arī par šiem jautājumiem, tad 

tiesnesis pats varēja izņemties šos pienākumus, vai pats iecelt no kopīpašniekiem attiecīgās 

personas, vai uzdot šo darbu veikt notāram.327 

Autore atbalsta kopīpašuma sadales realizēšanu tamlīdzīgā kārtībā, prasot no pašiem 

kopīpašniekiem lielāku dalību kopīpašuma sadales veida izvēlē un realizēšanā. Formāli lietas 

                                                 
324 Sīkāk: Darba likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 20.06.2001., stājas spēkā 01.06.2002. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.105, 06.07.2001., 25., 26.pants. 
325 Bukovskis, V. Civilprocesa mācības grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933. 727.-728.lpp. 
326 Turpat, 729.lpp. 
327 Turpat. 
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par kopīpašuma sadali izskatāmas prasības kārtībā, bet strīdu priekšmeta un pamata analīze 

ļauj izdarīt secinājumu, ka prasības pamatā ir nevis strīds par tiesībām, bet personu nespēja 

(nevēlēšanās) saskaņot savus subjektīvos viedokļus vai citi personiska rakstura iemesli.328 

Problēmu raksturojošs ir kādas prasītājas prasības pieteikumā norādītais: “starp 

kopīpašniekiem radušās naidīgas attiecības, sakarā ar to nav iespējams vienoties par 

kopīpašuma apsaimniekošanu un izmantošanu. Reālā sadale nepieciešama, lai varētu novērst 

īpašuma bojāšanos, jo līdzīpašnieki, neapsaimniekodami savu daļu, bojā to, un nav iespējams 

vienoties par mājas remontu”.329 Prasība formāli pamatota ar Civillikuma 1075.pantu, bet, 

redzams, ka prasības sastāva faktiskie apstākļi ir ne juridiski, bet personiski (naidīgas 

attiecības), daţ āda izpratne par īpašumam nepieciešamo remontu.  

Kopīpašnieku iesaistīšanai sadales procesā ir jābūt virzītai uz kvalitatīvu strīdus 

situācijas atrisināšanu bez tiesas starpniecības. Procesa efektivitāti nodrošinātu ne tikai 

obligāta pirmstiesas strīda izšķiršanas kārtība, bet jo īpaši ieinteresēto personu uz rezultāta 

sasniegšanu orientēta rīcība strīda pirmstiesas izšķiršanas stadijā. Ne vienmēr tas ir 

sasniedzams pašu kopīpašnieku spēkiem. Mediācija ir tas resurss, ko var un, autoresprāt, 

vajag iesaistīt. Viena no Vācijas vadošajiem mediatoriem, jurista un eksperta Artūra Trosena 

(Arthur Trossen) viedoklis par mediāciju ir: “Tā palīdz cilvēkiem izprast situāciju un tās 

problemātiku no neitrāla skatpunkta. Šo skatpunktu viņiem nodrošina mediators. Neitrāls 

viedoklis palīdz rast risinājumus situācijās, kur abām pusēm ir jāvienojas par kādu 

kopsaucēju. Tādēļ mediācijas mērķis ir rast šos risinājumus.”330  

Bez tam, paplašinot mediācijas izmantošanas iespējas civiltiesisko konfliktu 

risināšanas aspektā, var sasniegt budţ eta izdevumu samazināšanu, strīdā iesaistīto pušu laika 

ietaupījumu un tiesas noslogotības samazinājumu.331  

Mediatora piesaiste ne tikai palīdzēs atrisināt konkrēto strīdu, bet ilgtermiņā 

izpaudīsies kā strīdu prevencijas līdzeklis. Kā iepriekš minēts, daļā gadījumu strīdiem vairāk 

                                                 
328 Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta veiktajā tiesu prakses apkopojumā lietās, kas saistītas ar 
kopīpašumu, norādīts, ka no visām civillietām, kas saistītas ar likumu piemērošanu jautājumos par kopīpašnieku 
savstarpējām tiesiskajām attiecībām, tiesās visvairāk ierosināti strīdi sakarā ar kopīpašuma reālu sadalīšanu 
(kopīpašuma izbeigšanu). Skatīt: Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. Kopīpašums: tiesu prakses apkopojums, 
2011. [apskatīts 08.07.2014.] Pieejams: http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/2011/kopipasums.doc. 
329 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-19. No: Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2000. Rīga: Latvijas Tiesnešu 
mācību centrs, 2001. 134.lp. 
330 Artūra Trosena (Arthur Trossen) saruna ar Baltijas Franšīzes fonda priekšsēdētāju Tatjanu Meļehovu. 
Mediācija. [aplūkots 08.07.2014.] Pieejams: http://www.franchising.lv/index.php/en/home/point-of-view/399-
mediacija-lv.  
331Jefimovs, N. Mediācijas ieviešanas ekonomiskais pamatojums civiltiesību strīdos. No: Tautsaimniecības 
attīstība: problēmas un risinājumi. Rēzeknes Augstskolas studentu un docētāju 13.zinātniski praktiskā 
konference 2011.gada 1.jūnijs : rakstu krājums.  Rēzekne: RA izdevniecība, 2011. 119.-129.lpp.  

http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/2011/kopipasums.doc
http://www.franchising.lv/index.php/en/home/point-of-view/399-mediacija-lv
http://www.franchising.lv/index.php/en/home/point-of-view/399-mediacija-lv
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ir sociāla, ne tiesiska rakstura daba. Savukārt, kā norādīts zinātniskajā literatūrā – mediācija 

sasaista jurisprudenci un psiholoģiju.332 

Ievērojot, ka strīdu cēlonis meklējams ne tik tiesību aktu regulējumā, cik savstarpējās 

attiecībās starp kopīpašniekiem, viņu izpratnē par tiesību un pienākumu apjomu, to 

izlietošanas kārtību, tad mediācijai ir potenciāls, lai kļūtu par strīdu risināšanas instrumentu.  

Strīdu izskatot tiesā, formāli strīds tiek izšķirts, bet problēmas būtība paliek, jo ar tiesas 

spriedumu nevar tikt atrisinātas tās sociālās un ekonomiskās pretrunas, kas bija strīda pamatā. 

Līdzīgu viedokli par kopīpašnieku strīdu risināšanas kārtību izsaka profesors Osvalds Joksts, 

norādot, ka pusēm (kopīpašniekiem), strīdus vajadzētu risināt savstarpēji izlīgstot.333 

Ievērojot starp kopīpašniekiem bieţ i vien valdošo negatīvo fonu, mediators varētu būt tā 

persona, kas, iedziļinoties problēmas būtībā, iesaistītu kopīpašniekus situācijas risinājumā, 

panākot vienprātību par strīda atrisināšanas mehānismu un sekām. Šādi pieņēmumi izriet no 

formulētajiem mediācijas procesa uzdevumiem un tās veikšanas kārtības: 

1) strīda atrisināšanai nepieciešamo darbību strukturēta un skaidra plāna esamības; 

2) mediatora mērķtiecība un aktīva līdzdarbība; 

3) informācijas, kas tiek atklāta mediācijas procesā, balanss; 

4) mediatora pacietība un kvalitatīvas profesionālās prasmes; 

5) galīgo risinājumu izstrādā pašas puses, ievērojot savas intereses; 

6) noteikts mediācijas termiņš, kas nosaka strīda risinājuma laika robeţ as.334 

Tam būtu liela pievienotā vērtība, jo risinājums nebūtu “uzspiests” no augšas, proti, 

nebūtu tiesas nospriests, bet pašu kopīpašnieku panākts, kas dotu pamatotu pārliecību par 

panāktā risinājuma ievērošanu. Tas izriet no mediācijas uzdevuma, kuru mediācijas eksperti 

(jau pieminētais Artūrs Trosens (Arthur Trossen) un Zane Vanaga) definē šādi: “galvenais 

mediācijas uzdevums – palīdzēt pusēm pašām atrast risinājumu, ar kuru tās ir apmierinātas. 

Mediators veic starpniecisku pakalpojumu, kurā viņš palīdz pusēm aizstāvēt to pozīcijas pašu 

interesēs un tai pašā laikā akceptēt un saprast otras puses vajadzības, intereses un 

skatījumu.”335 Traktējums atklāj mediācijas saturu. Kā īpaši būtisku un svarīgu kopīpašuma 

sakarā autore vēlas izcelt mediatora uzdevumu palīdzēt izprast otras puses viedokli un 

pieņemt to, tuvinot pretrunas, jo mediācijas iezīme ir neitrālas personas palīdzēšana pusēm 

                                                 
332 Денисенко, С.В. Общеправовые проблемы медиации. Москва: Вузовская книга, 2010. c.30.  
333 Joksts, O. Zemes reforma Latvijā un tās tiesiskais nodrošinājums (1990.-2005.). Rīga: Multineo, 2006. 
147.lpp. 
334 Кэрролл, Э. Через границы. Медиация и право, 2007, №.3. c.39-40. 
335 Trosens, A., Vanaga, Z. Mediācija: izpratne un jēdziens latviešu valodā. Jurista vārds, 2006, Nr. 29 (432). 
9.lpp.  
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atrisināt strīdu.336 Mediācijas rezultātā pusēm pašām jānonāk pie vienprātības, veicot viedokļu 

tuvināšanos. Līdzīgi šo viedokli atspoguļo arī tiesību zinātņu doktors un praktizējošs advokāts 

Lauris Rasnačs: “mediators nevis nosaka strīda risinājumu, bet gan veicina pušu vienošanās 

panākšanu par šo risinājumu.”337 Īpaši nozīmīgs šis apstāklis ir kopīpašuma gadījumā, kad 

tiesiskās attiecības un turpmākas sadarbošanās nepieciešamība starp tiesību subjektiem 

turpina pastāvēt arī pēc konkrēta strīda atrisināšanas. 

Mediācijas nepieciešamība objektīvi ir pamatota gan ar pieaugošo nepieciešamību pēc 

efektīvākiem domstarpību risināšanas veidiem, gan sabiedrības pārorientāciju, ka tiesas 

process vairs netiek uzskatīts par vienīgo risinājumu jebkādu domstarpību izšķiršanai. 

Mediācijas tiesisko ietvaru nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 21.maija 

Direktīva 2008/52/EK338 par konkrētiem mediācijas aspektiem civillietās un komerclietās. Tā 

paredz mediāciju piemērot: 

1) pusēm par to vienojoties un uzsākot; 

2) pēc tiesas ieteikuma; 

3) pēc tiesas nolēmuma; 

4) gadījumos, kad to paredz dalībvalsts tiesību akti. 

Latvijā, ar likuma pieņemšanu, ir sakārtota tiesiskā bāze, lai uzsāktu mediācijas 

pielietošanu, tomēr aktualitāti nav zaudējis jau minētā Laura Rasnača 2009.gadā teiktais: 

“Mūsdienu tiesiskajā vidē mediācija ir viens no tiem tiesību institūtiem un strīdu risināšanas 

mehānismiem, par kuriem nav vienotas izpratnes.”339 Mediācijas likums pieņemts tikai 

2014.gada 22.maijā un tas stājās spēkā 2014.gada 18.jūnijā.340 Salīdzināšanai – Ministru 

kabineta rīkojums Nr.121 Par koncepciju “Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu 

risināšanā” pieņemts jau 2009.gada 18.februārī.341
 Darbs pie likuma izstrādes ilga piecus 

gadus. Mediācijas ieviešanas lēnā gaita ir izskaidrojama ar to, ka tā ir novitāte Latvijas tiesību 

sistēmā, kurai ilgi nebija tiesiskā regulējuma. Mediācijas praktiskajai iedzīvināšanai traucē 

daţ ādo mediācijas modeļu eksistence un kā tika norādīts vēl 2009.gadā – efektīvas tiesvedības 

                                                 
336 Baldwin, Ch.S., Brand, R.A., Epstein, D., Gordon, M.W. (ed.) International Civil Dispute Resolution: A 

problem oriented coursebook. St.Paul:Thomson West, 2004.  
337 Rasnačs, L. Mediācijas jurisdikcija. Likums un Tiesības, 2009, 11.sēj., Nr.3. 82.–89.lpp.  
338 Direktīva 2008/52/EK, pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome 21.05.2008. Publicēts: Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2008. 
339 Rasnačs, L. Mediācijas jurisdikcija. Likums un Tiesības, 2009, 11.sēj., Nr.3. 82.–89.lpp.  
340 Mediācijas likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.05.2014., stājas spēkā 18.06.2014. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.108, 04.06.2014. 
341 Par koncepciju Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā: Ministru kabineta rīkojums Nr.121, 
pieņemts 18.02.2009, stajas spekā 18.02.2009. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.29, 20.02.2009. 
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procesa un mediācijas sasaistes (mijiedarbības) trūkums.342 Mediācijas likums šai rakursā 

vērtējams kritiski, jo trūkumus nenovērš. 

Mediācijas likums343 reglamentē pirmstiesas mediāciju (tā sauktā tīrā mediācija), kad 

puses pirms vēršanās tiesā iziet mediācijas procesu, un tiesas mediāciju, kad mediāciju jau 

iesāktā procesā rekomendē tiesa, bet tas nekonkretizē mediācijas piemērošanas iespējas un 

nepieciešamību konkrētās tiesiskajās attiecībās. Likumam izvirzītais mērķis ir pieticīgs. Tas 

“izstrādāts, lai noteiktu vienotus mediācijas procesa pamatprincipus un pamatnoteikumus, 

sniegtu skaidrojumu jēdzieniem, kas attiecas uz mediācijas procesu, nodrošinātu kvalitatīvu 

mediācijas procesu, kā arī regulētu prasības tiesas atvasinātajai mediācijai.”344 Norādītajā 

ietvarā likums mērķi sasniedz, bet ne vairāk. Tiesību normas nesekmē mediācijas 

izmantošanu, nedod algoritmu strīdu atrisināšanai mediācijas ceļā. Līdz ar to autore secina, 

ka mediācijas potenciāls paliek neizmantots. Mediācija kā obligāta nav noteikta. Uzreiz gan 

jāpiebilst, ka jautājumā par mediācijas obligātismu pastāv viedokļu plurālisms. Kā norāda 

Krievijas zinātniece S.Denisenko (С.В. Денисенко), mediācija, būdama īpaša konfliktu 

noregulēšanas forma, nav panaceja visiem strīdiem.345 Uz mediācijas brīvprātīgumu norāda 

vairāki autori. Tā, A.Goličenkovs (А. К. Голиченков) uzsver, ka obligāta (piespiedu) 

mediācija ir pretrunā pašam mediācijas institūtam346, līdzīgi arī I.Rešetņikova (И.В. 

Решетникова) norāda, ka mediācijai jābūt brīvprātīgai, jo nevar kādu samierināt piespiedu 

kārtā347. Autorei tuvāka ir Rietumieropas tiesību zinātnieku nostāja, kas principā pieļauj 

mediācijas kā obligāta pasākuma iespējamību. Piemēram, K. Maki (K.Maki) norāda, ka 

piespiedu mediācija ir efektīva, tāpēc nepieciešams uz konfliktā iesaistītajām pusēm izdarīt 

zināmu spiedienu, panākot, lai viņi iziet mediāciju.348 Līdzīgi izsakās arī F.Hauels-

Ričardsons (P.Howell-Richardson): “Obligāta dalība tiesas noteiktā mediācijā ir attaisnots un 

efektīvs solis”.349 

Mediācijas efektivitāte tieši strīdos starp nekustamā īpašuma kopīpašniekiem ir 

saistāma ar tās obligātumu. Jāuzsver, tikai paša mediācijas iziešanas procesa obligātums, ne 

lēmuma pieņemšanas fakts. T.i., pusēm obligāti jāiziet mediācijas process, kas, protams, var 

beigties arī bez rezultāta, jo prasību pēc lēmuma pieņemšanas nevar padarīt par obligātu, 

                                                 
342Koncepcija Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā (informatīvā daļa). [aplūkots 09.07.2014.] 
Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file65116.doc, 17.lpp. 
343 Mediācijas likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.05.2014., stājas spēkā 18.06.2014. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.108, 04.06.2014. 
344 Likumprojekta „Mediācijas likums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). [aplūkots 
09.07.2014.] Pieejams: http://www.mk.gov.lv/doc/2005/TMAnot_230112_Mediacija.84.docx.  
345 Денисенко, С.В. Общеправовые проблемы медиации. Москва: Вузовская книга, 2010. c.35. 
346 Голиченков, К.А. Нужно формировать потребность в медиации. Медиация и право, 2009, №.1. c.18. 
347 Решетникова, И.В. Нас всех надо учить толерантности. Медиация и право, 2007, №4. c.30. 
348 Маки, К. Просто хорошая практика. Медиация и право, 2007, №.4. c.48. 
349 Хауэлл-Ричардсон, Ф. Стимул для первого шага. Медиация и право,  2008, №.1. c.27. 

http://polsis.mk.gov.lv/LoadAtt/file65116.doc
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=266615
http://www.mk.gov.lv/doc/2005/TMAnot_230112_Mediacija.84.docx


 
 

137 

ievērojot mediācijas būtību. Pat beidzoties bez rezultāta, tomēr mediācijas procesā tiks 

padziļināti analizēti domstarpību cēloņi un potenciālie risinājuma ceļi, noskaidrots pušu 

viedoklis, kas atvieglos tiesvedību.  

Mediācijas procesa obligātums neierobeţ o pušu tiesības un mediatora darbības 

principus, kas ir neitralitāte, pašnoteikšanās, konfidencialitāte un brīvprātība.350 

Privāttiesību prerogatīva ir pušu samērā lielā rīcības brīvība. Tas attiecas arī uz strīdu 

risināšanas mehānismiem, iespējām un veidiem. Vienojošais ir tas, ka pirms kompetenta 

valsts iestāde (amatpersona) pieņem nolēmumu, ar kuru izšķir strīdu, pusēm pašām jādod 

iespēja labprātīgam noregulējumam. Par noregulējuma veidu ir iespējamas variācijas. 

Samierināšanās institūts ir pazīstams, zināms un piemērojams civiltiesībās. Piemēram, 

laulības šķiršanas lietās, kam būtībā arī ir sociālas iezīmes daba, ir paredzēts samierināšanās 

laiks, kā tas izriet no Notariāta likuma 334.panta pirmās daļas.351 Daļa autoru uzskata 

samierināšanos un mediāciju par sinonīmiem352, kamēr literatūrā ir sastopami viedokļi, ka tie 

ir atšķirīgi tiesību institūti, kur mediācija ir vērsta uz pušu interešu noskaidrošanu un 

saskaņošanu, bet samierināšana – uz tiesību izvērtēšanu.353 Vērtējot no seku viedokļa, 

mediācija un samierināšanās varētu tikt atzīti par sinonīmiem. Gan samierināšanās, gan 

mediācijas rezultāts ir pušu strīda labprātīgs noregulējums. Šo institūtu kā sinonīmu 

pastāvēšanu apliecina arī mediācijas sistēmu eksistēšana. Tā, J.Bolis norāda, ka pastāv 

problēmu risināšanas mediācija un transformatīvā jeb pārveidojošā mediācija.354 

Transformatīvā mediācija mazliet vairāk iedziļinās pastāvošajās tiesiskajās attiecībās, meklē 

strīdu cēloņus, izvērtējot katrai pusei piemītošās tiesības, kamēr problēmu risināšanas 

mediācija ir vērsta uz strīda nekavējošu atrisināšanu. Autore kritiski vērtē vienlīdzības zīmes 

likšanu starp mediāciju un samierināšanos. Samierināšanās var notikt arī vienkārši vienas 

puses piedošanas, piekāpšanās rezultātā, bez konflikta cēloņu analīzes un tiesisko seku 

apzināšanas. Līdz ar to samierināšanās institūtam iztrūkst ilgtspējas. Piedošana izbeidz 

konfliktu tagadnē, bet, iztrūkstot domstarpību dziļai tiesiskai analīzei un vienprātībai, kas 

balstīta uz strīda juridiskā pamata izpratni, nav novērsti domstarpību cēloņi, tāpēc jebkurā 

brīdī strīds var atsākties. 

Analizējot tiesību aktos paredzētās strīda pirmstiesas vai ārpustiesas risināšanas 

iespējas, jāsecina, ka tās ir plašas un piešķir daţ ādas iespējas. Civilprocesa likums paredz 
                                                 
350 Bolis, J. Mediācija. Rīga: Juridiskā koledţa , 2007. 22.lpp. 
351 Notariāta likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 01.06.1993., stājas spēkā: 01.09.1993. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.48, 09.07.1993., 334.panta pirmā daļa.  
352 Carr I. Mediation: Features, Associated Issues and Harmonisation on the Horizon. Journal of International 

Commercial Law, 2004, vol.2, No.3. pp.266.  
353 Rasnačs, L. Mediācijas jurisdikcija. Likums un Tiesības, 2009, 11.sēj., Nr.3, 82.–89.lpp.  
354 Bolis, J. Mediācija Latvijā 1998–2011. Ieteikumi un ierosinājumi. No: Politika un tiesības: tiesību un 
juridiskās prakses ilgspējīga attīstība: rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 68.–81.lpp.  
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tiesneša (tiesas) pienākumu visas tiesvedības laikā, sākot no lietas sagatavošanas iztiesāšanai 

līdz pat lietas izskatīšanai pēc būtības tiesas sēdē,  ensties puses samierināt un aicināt noslēgt 

izlīgumu.355 Līdz ar Mediācijas likuma pieņemšanu 2014.gada 22.maijā ir pieņemti grozījumi 

arī Civilprocesa likumā, kas uzliek tiesnesim (tiesai) pienākumu piedāvāt pusēm strīdu 

atrisināt, izmantojot mediāciju.356 Jāatzīmē, ka šāds pienākums tiesai būs no 2015.gada 

1.janvāra. 

Par attiecīgā regulējuma nepieciešamību likumprojekta anotācijā norādīts, ka 

“Mediācijas ieviešana ne tikai sekmēs sabiedrības attieksmes maiņu strīdu risināšanā – 

nesaskaņas, kas radušās starp pusēm, ir viņu personīgais strīds, par kuru atbildība jāuzņemas 

pašiem, bet arī atslogos tiesas.”357 

Izvēloties tiesas atvasinātās mediācijas ieviešanu, t.i. tiesas vadītu mediāciju, kā 

arguments tiek norādīts, ka tiesas ieteikta, vadīta mediācija būs efektīvāka un labāk sasniegs 

mediācijas mērķi.358 Šī argumenta pamatotību, tiesas vadītas mediācijas faktisko realizāciju 

varēs pārbaudīt tikai praksē un tikai pēc ilgāka laika posma. Tomēr ir pamats tiesas vadītas 

mediācijas iespējas uzlūkot kritiski, jo esošā tiesnešu noslodze un salīdzinoši lielā sabiedrības 

neuzticēšanās tiesām neļauj cerēt uz kvalitatīvu samierināšanās procesa vadīšanu. 

“Nepietiekoša prasme vadīt procesu, iespaids, ka tiesnesis neuzklausa, nedodot iespēju izteikt 

juridisko argumentāciju, vai tiesneša nepietiekoši pieklājīga izturēšanās pret lietas 

dalībniekiem, neievērojot pieklājības normas, nelaipnība un sarkasms.”359 Grūti iedomāties, 

ka amatpersonas, par kurām ir šāds raksturojums, varētu sekmīgi vadīt mediāciju. Nevar 

uzskatīt, ka līdz šim tiesas veiksmīgi vadīja samierināšanas procesu (kas, protams, nav 

mediācijas analogs, bet zināmus secinājumus ļauj izdarīt) – absolūtais vairākums lietu beidzās 

ar tiesas spriedumu, nevis izlīgumu.360 Apstākļus, kas liecina par sliktu tiesnešu (tiesas) 

spējām veikt pušu samierināšanu atklāj arī Latvijas Universitātes pētnieku Alekseja 

Šņitņikova un Ievas Kārkliņas 2013.gadā veiktais pētījums “Tiesu uzticamība un korupcijas 

                                                 
355 Civilprocesa likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 14.10.1998., stājas spēkā 01.03.1999.  Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.326/330, 03.11.1998., 149.panta otrā daļa, 151.panta trešā daļa, 149.1panta pirmā daļa. 
(Redakcijā līdz 22.05.2014.). 
356 Grozījumi Civilprocesa likumā: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.05.2014., stājas spēkā 18.06.2014. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.108, 04.06.2014. 
357Likumprojekta “Grozījumi Civilprocesa likumā” anotācija. [aplūkots 29.11.2014.] Pieejams: 
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/6BF11F57BD23ABAEC2257AC200500C93?OpenDocumen
t. 
358 Turpat. 
359 Austere, L., Kalniņš, V. Ētikas jautājumi un korupcijas riski Rīgas apgabaltiesā. Rīga: Providus, 2010. 
[aplūkots 10.07.2014.] 
Pieejams:http://www.providus.lv/upload_file/Publikacijas/2010/laba_parvaldiba/2010_Etikas%20un%20korupci
jas%20riski%20Rigas%20Apgabaltiesa_Kalnins_Austere.pdf.     
360 Piemēram, kā liecina Tiesu administrācijas Statistikas pārskats par civillietām pirmajā instancē visās Latvijas 
pirmās instances tiesās 2013.gadā ar izlīgumu pabeigtas tikai 1089 lietas gandrīz 100000 lietvedībā esošām 
[aplūkots 29.11.2014.] Pieejams: http://www.ta.gov.lv/UserFiles/1396591635_50.pdf.  

http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/6BF11F57BD23ABAEC2257AC200500C93?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/6BF11F57BD23ABAEC2257AC200500C93?OpenDocument
http://www.providus.lv/upload_file/Publikacijas/2010/laba_parvaldiba/2010_Etikas%20un%20korupcijas%20riski%20Rigas%20Apgabaltiesa_Kalnins_Austere.pdf
http://www.providus.lv/upload_file/Publikacijas/2010/laba_parvaldiba/2010_Etikas%20un%20korupcijas%20riski%20Rigas%20Apgabaltiesa_Kalnins_Austere.pdf
http://www.ta.gov.lv/UserFiles/1396591635_50.pdf
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uztvere tiesu darbībā Latvijā”361, kurā cita starpā minēts, ka “piemēram, SKDS 2012. gadā 

veiktajā pētījumā secināts, ka no tiem, kuriem ir bijusi saskarsme ar tiesām, gandrīz puse 

“pilnībā uzticējās” vai “drīzāk uzticējās” tiesām (48%) un 44% “drīzāk neuzticējās” vai 

“pilnīgi neuzticējās”. Savukārt sabiedrībā kopumā šie rādītāji ir būtiski atšķirīgi – 14 līdz 70 

g.v. iedzīvotāju vidū uzticamību tiesām pauduši 30% (“pilnībā uzticējās” un “drīzāk 

uzticējās”), bet gandrīz puse bijuši skeptiski noskaņoti un atzīmējuši, ka tiesām neuzticas 

(48% “drīzāk neuzticējās” un “pilnīgi neuzticējās”).”362  

Minētais ļauj secināt, ka tiesneša (tiesas) iespējas pušu samierināšanā un mediācijā var 

vērtēt kā salīdzinoši nenozīmīgas un attiecīgās civilprocesa tiesību normas var palikt 

deklaratīvas. Tomēr, ievērojot, ka mediācijas ieteikšana tiesām būs jauna funkcija, kuru 

tiesneši vēl aktīvi apgūst363, tad, protams, par reālajiem rezultātiem un tiesību normu atdevi 

varēs runāt tikai pēc laika, kad tiesību normas būs aprobētas praksē. 

Vienkārša lietas atlikšana, lai puses izlīgtu (kā, piemēram, tas paredzēts laulības 

šķiršanas lietās, saskaņā ar Civilprocesa likuma 240.panta pirmo daļu), bez mediācijas, bez 

aktīvas samierināšanas, nav pietiekami efektīva. Strīds pats no sevis, ar to vien, ka tā 

risināšana ir atlikta, neatrisināsies. Ja pusēm pašām nebūs vēlmes panākt samierināšanos un 

šajā sakarā nenotiks atbilstoša komunikācija, tiesas noteikta lietas izšķiršanas atlikšana dos 

minimālu ieguldījumu pušu izlīgšanā.364   

Mediācijas noteikšana par obligātu ir priekšnoteikums virzībai uz pozitīva rezultāta 

sasniegšanu.   

Runājot par pirmstiesas strīda izšķiršanas iespējām un tiesvedību tiesā, Dr.iur. I.Kronis 

ir norādījis, “alternatīva strīdu izšķiršana un strīdu izšķiršana tiesā nedrīkst nonākt pretrunā. 

Tie ir divi daţ ādi strīdu izšķiršanas veidi, kuriem ir jāpapildina vienam otrs un jākļūst to 

alternatīvai, lai sasniegtu sociālo mieru, pamatojoties uz vispārēju izlīgumu.”365 

Autore pievienojas minētajam un vēlas uzsvērt, ka pirmstiesas mediāciju neuzlūko kā 

alternatīvu tiesas vadītai mediācijai vai tās aizstājēju. 

Juridiskā metode pieļauj divus veidus, kā izmantot mediācijas sniegtās iespējas strīdos 

starp nekustamā īpašuma kopīpašniekiem: 

1) pirmstiesas mediācija kā obligāts tiesvedības priekšnoteikums; 

                                                 
361 Šņitņikovs, A., Kārkliņa. I. Tiesu uzticamība un korupcijas uztvere tiesu darbībā Latvijā, 2013. [aplūkots 
10.07.2014.] Pieejams: http://at.gov.lv/files/uploads/files/9_Tieslietu_padome/Korupcijas%20petijums-LU.doc.  
362 Turpat. 
363 Latvijas Republikas Augstākās tiesas informācija par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneses Zanes 
Pētersones 7.11.2014. vadītajām tiesnešu mācībām par mediācijas piemērošanu civilprocesā. [aplūkots 
2.12.2014.] Pieejams: http://at.gov.lv/lv/pazinojumi-presei/par-notikumiem/2014/novembris/6715-zane-
petersone-vada-seminaru-tiesnesiem-par-mediaciju/ 
364 Rasnačs, L. Mediācijas jurisdikcija. Likums un Tiesības, 2009, 11.sēj., Nr.3, 82.–89.lpp. 
365 Kronis, I.Civiltiesisko strīdu alternatīvs risinājums, Rīga: Latvijas vēstnesis, 2007. 19.lpp. 

http://at.gov.lv/files/uploads/files/9_Tieslietu_padome/Korupcijas%20petijums-LU.doc
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2) mediācija tiesvedības laikā, apturot tiesvedību uz noteiktu laiku. 

Autore priekšroku dod mediācijai kā obligātam tiesvedības priekšnoteikumam. Tas, 

ievērojot procesuālās ekonomijas principu, jo ikviens strīds, kas nenonāk līdz tiesai un tiek 

izšķirts bez tiesas starpniecības, atslogo tiesas, samazina resursu izmantošanu. Nav lietderīgi 

veikt procesuālās darbības un tērēt materiālos resursus, lai ierosinātu lietu, un tad tiesvedību 

apturēt. Pirmstiesas mediācija veicinātu pušu sociālo atbildīgumu. 

Prasība tiesā būtu ceļama tikai pēc tam, kad iziets pirmstiesas strīda izskatīšanas 

posms un strīds joprojām nav atrisināts, proti, mediācija nav bijusi veiksmīga. Ievērojot, ka 

savā būtībā mediācija ir labprātīgs process, kurā jāiesaistās un jāsadarbojas visām 

konfliktējošām pusēm, tad kādas no pusēm atteikums no mediācijas ir pielīdzināms 

neveiksmīgai mediācijai, kas arī dod tiesības prasītājam griezties tiesā. Viens no veiksmīgas 

mediācijas priekšnoteikumiem, protams, ir mediatora kvalifikācija. Runāt par mediācijas reālo 

potenciālu Latvijā šobrīd ir pāragri, ievērojot, ka mediācijas tiesiskais regulējums ir ļoti jauns. 

Nepieciešams laiks, lai izvērtētu tā stiprās un vājās puses un mediatoru darbības rezultātus. 

Strīdos, kas izriet no kopīpašuma tiesiskajām attiecībām, tostarp, par kopīpašuma 

reālo sadali un kopīpašuma dalītas lietošanas kārtības noteikšanu, mediācijas noteikšana pirms 

prasības celšanas tiesā būtu īpaši lietderīga. Par līdzīgām tiesiskām attiecībām – par 

līdzmantinieku strīdu risināšanu, juridiskajā literatūrā ir izteikts atbalsts mediācijai. Tā, tiesību 

zinātnieks J.Risse (Jörg Risse) ir norādījis, ka mediācija ir veiksmīgi īstenojama 

līdzmantinieku vidū, jo, personisku iemeslu dēļ, būdami saistīti ar radniecības saitēm, viņi 

nevēlas publisku strīda risināšanu, nevēršas tiesā, un tāpēc laika griezumā konflikts tikai 

pieaug, tiek traucēta kopīpašuma izmantošana.366  

Mediācija vispilnīgāk atbilst izvirzītajam mērķim – panākt vienprātību, atrast kopēju 

un visām iesaistītajām pusēm pieņemamu situācijas risinājuma platformu, iespēju robeţ ās 

samierināt kopīpašniekus un izšķirt strīdu, tam nenonākot tiesā. Mediācija veicinātu sapratni 

starp kopīpašniekiem. To apliecina Vācijas zinātnieces, profesores K.Grafinas fon Šlīfenes 

(K.Gräfin von Schlieffen) mediatora uzdevumu un sniegtās palīdzības raksturojums: “viņš 

pavada puses pa konflikta noregulēšanas ceļu, bet nepieved pie tā. Viņš var iegūt informāciju, 

apkopot to, veidot vispārinājumus, iezīmēt perspektīvas, nodrošināt atbilstošu atmosfēru”.367 

Tāda ārēji neuzstājīga sarunu vešanas gaita, bez viedokļa uzspiešanas, brīva no piespiedu 

mehānismiem, un tomēr vienlaikus profesionāla, pastāvīga uzraudzība, sarunu virzīšana 
                                                 
366 Риссе, Й. Будущее медиации-шансы американской модели медиации в Германии. Из: Медиация в 

нотариальной практике (Альтернативные способы разрешения конфликтов). Перевод с немецкого, 
ответственные редакторы: Грефин фон Шлиффен, К., Венманн, Б. Москва: WoltersKluwer, 2005, c.89. 
367Грефин фон Шлиффен, К. Медиация в системе внесудебных форм разрешения споров. Из: Медиация в 

нотариальной практике (Альтернативные способы разрешения конфликтов). Перевод с немецкого, 
ответственные редакторы: Грефин фон Шлиффен, К., Венманн, Б. Москва: WoltersKluwer, 2005, c.8. 
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vajadzīgajā gultnē, ir mediācijas lielākā pievienotā vērtība un zināma garantija strīda 

labprātīgam noregulējumam, kurā ar risinājumu apmierinātas paliek visas iesaistītās puses, 

t.i., tiek panākts konsensus, ko profesors V.Jakubaņecs definē kā “principu, saskaņā ar kuru 

juridisko aktu tiesiskā pamatotība ir nosacīta galvenokārt ar ieinteresēto pušu apmierinātību ar 

tiem, ņemot vērā prasības, kas attiecas uz šo aktu formu un uzrādīšanas, piestādīšanas 

procedūru”.368 

Autore secina, ka mediācijas kā pirmstiesas procesa ieviešanai, nepieciešami 

grozījumi tiesību aktos. Ieinteresētajam kopīpašniekam jākļūst par iniciatoru un jāizmanto 

visas iespējas strīda izšķiršanai ārpus tiesas. Tas ir tas, ko var uzlikt kā pienākumu. Ir 

iespējams kā obligātu paredzēt iniciatīvu mediācijas izmantošanai. Konkrēti, autore piedāvā 

papildināt Civillikuma 1075.pantu ar otro daļu šādā redakcijā: “Pirms prasības 

celšanas tiesā kopīpašnieki savstarpējos strīdus risina ar mediācijas palīdzību.” un 

Mediācijas likuma 8.panta papildināt ar trešo daļu šādā redakcijā: “Kopīpašnieki lietās, 

kas izriet no kopīpašuma tiesiskajām attiecībām, vērsties tiesā strīda gadījumā var pēc 

tam, kad: 

1) viena puse ir noraidījusi otras puses priekšlikumu risināt domstarpības, 

izmantojot mediāciju; 

2) mediācija izbeigta bez vienošanās un mediators izsniedzis apliecinājumu 

par mediācijas rezultātu.” 

  

                                                 
368 Jakubaņecs, V. Juridiski terminoloģiskā skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2001. 
140.lpp. 
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NOBEIGUMS 

 
Modernā pasaule darījumiem ar nekustamo īpašumu, tostarp ar kopīpašumā esošu 

nekustamo īpašumu, ir izvirzījusi jaunas prasības attiecībā uz darījumu efektivitāti, darījuma 

dalībnieku tiesisko drošību, sabiedrības un darījumu dalībnieku interešu samērojamību, 

ilgstpējīgu attīstību, sociālo atbildīgumu un strīdu risināšanas inovācijām. Šo paradigmu 

aspektā ir pārskatāms kopīpašuma tiesiskais regulējums un tiesību izlietošanas un 

piemērošanas process. 

Procesuālā kārtība darījumiem ar kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu atšķiras no 

darījumu veikšanas kārtības viena īpašnieka īpašuma gadījumā. Pirmkārt, atšķirības pastāv, 

ievērojot, ka darījumā ar kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu darījuma objekts var būt: 

1) nekustamais īpašums kā viens vesels; 

2) nekustamā īpašuma reālā daļa; 

3) domājamā daļa. 

Otrkārt,  darījumus ar kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu darījumi var veikt: 

1) kopīpašnieki savstarpēji; 

2) kopīpašnieki kā veselums ar trešajām personām; 

3) atsevišķs kopīpašnieks ar trešajām personām. 

Pētījumā pierādīts, ka kopīpašuma problemātika daţ ādās šķautnēs izgaismojas katrā 

no darījumu veidiem. Kopīpašuma kā apgrūtinājuma raksturs vispilnīgāk izpauţ as, veicot 

darījumus, t.i., brīdī, kad notiek aktīva īpašuma tiesības izlietošana. Esot statiskā stāvoklī, 

apgrūtinājumi neizpauţ as vai to nozīme un ietekme ir minimāla.  

Pētījumā identificēto problēmu pamatā ir trūkumi un neprecizitātes tiesību aktos un 

modernās pasaules transformētā izpratne par īpašuma tiesību un to izlietošanas mehānismiem. 

Kopīpašums ir viens no senākajiem tiesību institūtiem. Latvijā kopīpašumu regulējošie tiesību 

akti ir izveidojušies salīdzinoši nesen, 20.gs sākumā, kad tika nodibināta Latvijas valsts un 

izveidota nacionālā tiesību sistēma. Kopš šī laika kopīpašuma tiesiskais regulējums nav 

modernizēts, bet tiesību sistēma ir papildināta ar tiesību aktiem, kas pastarpināti atstāj būtisku 

ietekmi uz darījumu veikšanu ar kopīpašumu. Darījumi nenotiek izolētā vidē, uz tiem attiecas, 

un tiem ir piemērojami tiesību akti, kas regulē īpašuma institūta attīstību plašākā izpratnē, 

piemēram, par vides ilgtspējīgu attīstību, par zemes kā resursa izmantošanu, u.c. 

Pētījumā ir rastas atbildes uz izvirzītajiem zinātniskajiem jautājumiem. Atbildes ir 

strukturētas un izdarīti šādi secinājumi:  
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1. Problēmas, kas izriet no kopīpašuma juridiskās dabas. 

Problemātikas izpētes rezultātā autore nonāk pie secinājuma, ka ietekmi uz 

darījumiem, to veikšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem atstāj kopīpašumu 

raksturojošie elementi (domājamā daļa, rīcības aprobeţ ojumi): 

1.1. Veicot tiesiskus darījumus ar nekustamo īpašumu, kopīpašniekiem ir jārēķinās 

ar papildus prasībām, kas izriet no kopīpašuma tiesiskā rakstura, tostarp, ar citu 

kopīpašnieku tiesību ievērošanu.  

1.2. Pirmpirkuma tiesība ir viens no apgrūtinājuma izpausmes veidiem, bet tai ir 

leģitīms mērķis - kopīpašnieku likumisko interešu un tiesību aizsardzība. 

1.3. Likumā noteiktais pirmpirkuma tiesības izmantošanas termiņš ir pārāk garš un 

neatbilst mūsdienu darījumu veikšanas kapacitātei. 

1.4. Spēkā esošie tiesību akti neregulē jautājumu par atteikuma no pirmpirkuma 

tiesībām nostiprināšanu zemesgrāmatā un konsekventas prakses šajā jautājumā 

nav. 

1.5. Īpašuma tiesības satura apjoms kopīpašumā tiek izteikts ar domājamo daļu, kas 

ir kopīpašnieku pienākumu un tiesību mēraukla (izņemot veto tiesību). 

1.6. Kopīpašuma domājamā daļa ir pastāvīgs civiltiesiskās apgrozības objekts.  

1.7. Iedibinātā prakse izdarīt zemesgrāmatā piemetinājumus par kopīpašnieka 

lietošanā esošu dzīvokļa īpašumu, kas atrodas kopīpašumā esošās 

daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, nevis uz kopīpašnieku vienošanās par 

kopīpašuma dalītu lietošanu pamata, bet uz citu darījumu pamata (pirkuma, 

dāvinājuma) ir pretrunā tiesību aktu prasībām. 

1.8. Zemesgrāmatās, neatbilstoši tiesību normu prasībām, tiek veikti ieraksti par 

darījumiem, kuros kopīpašnieks ieķīlā domājamo daļu. 

1.9. Būtisks ir darījumu ar kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu, kuriem 

nepieciešams kopīpašnieku gribas izteikums, īpatsvars. 

1.10. Kopīpašnieku gribas izteikumu saturošos dokumentus raksturo daudzveidība 

un tie atšķiras pēc gribas izteikumu saturošā dokumenta juridiskā spēka. 

1.11. Kopīpašums nerada kopīpašnieku solidāru atbildību. 

1.12. Darījumos ar nekustamo īpašumu par tiesību normu pārkāpumiem, atkarībā no 

to rakstura, izdarīšanas apstākļiem un vainīgās personas subjektīvās attieksmes 

pret izdarīto, iespējama kriminālatbildība vai civilatbildība. 
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2. Problēmas, kas izriet no kopīpašuma dalītas lietošanas darījumiem. 

Autore uzskata, ka, analizējot kopīpašuma dalītas lietošanas darījumus, jāņem vērā: 

vai kopīpašumu var uzskatīt tikai par tiesiskas dabas apgrūtinājumu? Konstatējams, ka lielā 

mērā tieši darījumos par kopīpašuma dalītu lietošanu izpauţ as kopīpašuma kā faktiska 

apgrūtinājuma daba, kas ļauj secināt, ka kopīpašums kā apgrūtinājums izpauţ as ārpus tiesību 

normu pielietojuma, tostarp: 

2.1. Kopīpašuma dalīta lietošana ir būtiska kopīpašnieku tiesība, kas organizē 

kopīpašnieku savstarpējās attiecības un kopīgās lietas apsaimniekošanu.  

2.2. Būtiski tiek pārkāptas likumā noteiktās kopīpašuma dalītas lietošanas līguma 

priekšmeta robeţ as, iekļaujot līgumos vienošanos ne tikai par kopīpašuma 

dalītu lietošanu, bet arī jautājumus par valdījumu un pat par īpašuma tiesībām. 

2.3. Trūkst vienotas izpratnes par kopīpašuma dalītas lietošanas līguma tiesisko 

dabu un tiesisko pamatu ierakstīt kopīpašuma dalītas lietošanas līgumu 

zemesgrāmatā. 

2.4. Kopīpašuma dalītas lietošanas līguma publiskās reģistrācijas nozīmīgums 

kopīpašnieku un trešo personu tiesību aizsardzībā ir pārspīlēts.  

 

3. Problēmas, kas saistītas ar kopīpašuma sadali. 

Kopīpašuma sadales darījumu aspektā saskatāmas ir sabiedrības interešu aizsardzības 

tendences, samērojot tās ar kopīpašnieku tiesību realizēšanas iespējām, kas dod pamatu 

atziņai, ka kopīpašuma reālā sadale ir darījumu veids, kuru likumdevējs atzinis par 

sabiedrības intereses aizskarošu, paredzot tam speciālu regulējumu:  

3.1. Tiesību aktos izmantotais termins “kopīpašuma sadale” neatspoguļo visu tiesisko 

darbību, kas paredzētas, izbeidzot kopīpašumu, spektru un nepilnīgi norāda 

tiesiskās sekas. 

3.2. Kopīpašuma reālā sadale ir privāttiesisks akts, kuras mērķis ir izbeigt 

kopīpašumu.  

3.3. Kopīpašnieki kopīpašuma reālās sadales lietās ir saistīti ar sabiedrības labā 

noteiktiem aprobeţ ojumiem teritorijas plānošanas un vides aizsardzības jomā. 

3.4. Kopīpašuma izbeigšana attiecībā uz kādu no kopīpašniekiem nav atzīstama par 

kopīpašuma dalīšanu Civillikuma 1074.panta izpratnē. 

3.5. Materiālas lietas dalāmību veido divas komponentes: tās faktiskā dalāmība un 

tiesiskā dalāmība. 

3.6. Tiesību akti neparedz kompensācijas izmaksu kopīpašniekam par reālās daļas 

neatbilstību domājamai daļai, veicot kopīpašuma reālo sadali.  
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4. Problēmas, kas saistītas ar strīdu risināšanu starp kopīpašniekiem. 

Atbildot uz jautājumiem, kādas ir strīdu starp kopīpašniekiem prevencijas iespējas 

un vai kopīpašuma tiesiskajās attiecībās iespējama mediācijas pielietošana, secināms:  

4.1. Kopīpašnieku izpratne par kopīpašumu un godprātīgums tiesību izlietošanā un 

pienākumu izpildē, savstarpējās personiskās attiecības ir būtisks kopīpašuma 

apgrūtinājumu izpausmes priekšnoteikums.  

4.2. Kopīpašums kā tiesiska konstrukcija rada priekšnoteikumus strīdiem starp 

kopīpašniekiem.  

4.3.  Kopīpašnieku strīdu materiāltiesisko pamatu veido tiesību izlietošanas faktiskie 

apstākļi. 

4.4. Nepietiekami tiek izmantotas iespējas, ko sniedz strīdus ārpustiesas, tostarp, 

mediācijas sniegtās iespējas, risinot strīdus starp kopīpašniekiem.  

 

Izvērtējot konstatētās tiesiskā regulējuma nepilnības to kopsakarībā, to izpausmes 

veidus uz darījumu veikšanas faktiskajiem apstākļiem, ievērojot mūsdienu tiesību attīstības 

tendences, autore izvirza priekšlikumus: 

1. Noteikt pirmpirkuma tiesības izlietošanai viena mēneša termiņu, attiecīgi norādīt 

Civillikuma 1073.panta pirmajā daļā un Civillikuma 2061.panta pirmajā daļā 

noteikto pirmpirkuma tiesības izlietošanas termiņu - viens mēnesis, un izteikt 

Civillikuma 1073.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

“Ja kāds nekustama īpašuma kopīpašnieks atsavina savu daļu personai, kura nav 

kopīpašnieks, tad pārējiem kopīpašniekiem viena mēneša laikā, skaitot no pirkuma 

līguma noraksta saņemšanas, pieder pirmpirkuma tiesība (2060. p. 2. d. un 2062. 

p.), bet gadījumos, kad pirmpirkuma tiesību nav bijis iespējams izlietot atsavinātāja 

vainas dēļ - izpirkuma tiesība (1381. un turpm. p.).” un Civillikuma 2061.panta 

pirmo daļu: “Ja pircējs grib pārdot tālāk lietu, kas pirkta ar pirmpirkuma pielīgumu, 

tad viņam tā tūliņ pēc jaunā līguma noslēgšanas jāpiedāvā pirmpirkuma tiesīgajam, 

bet pēdējam par to, vai viņš grib šo tiesību izlietot vai ne, jāpaziņo nekavējoties par 

kustamām lietām, bet par nekustamām – viena mēneša laikā.” 

2. Piešķirt kopīpašniekam tiesības ar vienpusēju gribas izteikumu, kas izteikts 

notariālā aktā, Notariāta likuma 82.1panta noteiktajā kārtībā, atteikties no 

pirmpirkuma tiesību izlietošanas uz pārējo kopīpašnieku nākotnē atsavināmām 

nekustamā īpašuma domājamām daļām, un atzīmes veidā ierakstīt atteikumu 

zemesgrāmatā. Tā nodrošināšanai papildināt Civillikuma 1073.pantu ar trešo daļu 
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šādā redakcijā: “Kopīpašnieks ir tiesīgs atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 

pārējo kopīpašnieku nākotnē atsavināmām nekustamā īpašuma domājamām daļām, 

izsakot atteikumu notariālā aktā un ierakstot to zemesgrāmatā atzīmes veidā.” 

Saistīti jāpapildina Zemesgrāmatu likuma 45.pants ar jaunu tiesību normu šādā 

redakcijā: “kopīpašnieka atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas”. 

3. Noteikt, ka pamats konkrēta dzīvokļa īpašuma, kas atrodas kopīpašnieka lietojumā, 

noteikšanai kopīpašumā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās ir 

kopīpašnieku rakstiska vienošanās, kas atzīmes veidā ierakstīta zemesgrāmatā. Tam 

nepieciešams papildināt Civillikuma 1070.pantu ar jaunu tiesību normu: 

“Kopīpašumā esošas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašnieki par konkrēta 

dzīvokļa īpašuma lietošanas tiesību noteikšanu atbilstoši kopīpašniekam 

piederošajai nekustamā īpašuma domājamajai daļai slēdz rakstveida vienošanos, ko 

atzīmes veidā ieraksta zemesgrāmatā”. Saistīti nepieciešams izdarīt grozījumus 

Zemesgrāmatu likumā, papildinot Zemesgrāmatu likuma 45.pantu ar jaunu tiesību 

normu šādā redakcijā: “daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašnieku vienošanos 

par katra kopīpašnieka lietošanā esošo dzīvokļa īpašumu.” 

4. Konkretizējot tiesību normu saturu, papildināt Civillikuma 1067.pantu ar šādu 

tiesību normu: “Domājamā daļa ir virtuāls lielums, kas tiek izteikta ar daļskaitli.”, 

papildināt Civillikuma 1072.pantu ar tiesību normu šādā redakcijā: “Domājamā 

daļa ir pastāvīgs civiltiesiskās apgrozības objekts.” un papildināt Civillikuma 

1069.pantu ar tiesību normu šādā redakcijā: “Kopīpašnieki nenes solidāru 

atbildību.” 

5. Lai nodrošinātu zemesgrāmatu publiskās ticamības principa ievērošanu, darījumu 

veikšanas drošību un vienveidīgu praksi, noteikt, ka zemesgrāmatās 

iesniedzamajiem dokumentiem, kuros kopīpašnieki izsaka savu gribu, dodot 

piekrišanas, apliecinājumus vai saskaņojumus, jābūt notariālā akta formā. Autore 

rosina izdarīt grozījumus Civillikuma 1068.pantā un izteikt tā pirmo un daļu šādā 

redakcijā: “Rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās 

atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu, kas izteikta notariālā 

aktā; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība nevien nav spēkā, bet arī 

uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to 

nodarīti. 

Neviens atsevišķs kopīpašnieks nevar bez visu pārējo piekrišanas, kas izteikta 

notariālā aktā, ne apgrūtināt kopīpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, ne atsavināt 

to visā tā sastāvā vai pa daļām, ne arī kaut kādi to pārgrozīt.” Attiecīgi 
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nepieciešams izdarīt grozījumus Zemesgrāmatu likuma 68.pantā, papildinot to ar 

trešo punktu šādā redakcijā: “ja piekrišanu dod kopīpašnieks – ar notariālā akta 

kārtībā taisītu dokumentu.”  

6. Lai pilnībā nodrošinātu Civillikuma 1074.pantā paredzētās kopīpašnieku tiesības uz 

kopīpašuma dalīšanu, autore rosina turpmāku diskusiju par izmaiņām kopīpašuma 

reālās sadales tiesiskajā regulējumā. Ievērojot, ka kopīpašuma reālā sadale ir 

privāttiesisks akts, kurā realizējas kopīpašnieku īpašuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu, ka kopīpašuma reālai sadalei kā juridiskam faktam nav negatīvas 

ietekmes uz vidi un tā neaizskar citu tiesību subjektu likumīgās tiesības un 

intereses, autore uzskata par iespējamu kopīpašuma reālo sadali uzskatīt kā 

izņēmumu un tai nepiemērot tiesību normas, kas vispārēji regulē nekustamā 

īpašuma sadali. Autore piedāvā izslēgt no Zemes ierīcības likuma 15.panta pirmo 

daļu: “Kopīpašnieki nevar pieprasīt kopīpašumā esošas zemes vienības sadalīšanu 

reālās daļās, ja atdalāmā projektētās teritorijas daļa neatbilst vietējās pašvaldības 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī citos normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām.” 

7. Turpmākām diskusijām un izpētei kā priekšlikumu par dalītā īpašuma izbeigšanu 

autore piedāvā izskatīt iespēju valstij atsavināt kopīpašumā esošo zemi sabiedrības 

vajadzībām, pēc kā, veicot tiesisku darījumu, nodot to ēku īpašnieku īpašumā. 

8.  Lai ievērotu likumā noteikto kopīpašuma dalītas lietošanas līguma tiesisko saturu, 

gūtu pārliecību par kopīpašnieku patieso gribu un līguma noslēgšanas tiesisko seku 

izpratni, ievērojot praksē gūtos novērojumus, autore ierosina kopīpašuma dalītas 

lietošanas līgumiem noteikt obligātu notariālā akta formu, atzīstot to par samērīgu 

līgumu brīvības principa ierobeţ ojumu. Likumā noteikta iespēja nostiprināt 

zemesgrāmatā kopīpašuma dalītas lietošanas līgumu izbeigtu esošās daţ ādās 

interpretācijas par šo jautājumu un kalpotu darījumu veikšanas stabilitātei un 

tiesiskās paļāvības nodrošināšanai. Autore ierosina grozīt un papildināt Civillikuma 

1070.panta pirmo daļu, izsakot to šādā redakcijā: “Kopējās lietas dalīta lietošana tā, 

ka kopīpašniekam atsevišķā lietojumā tiek nodota kopējas lietas reāla daļa, 

pielaiţ ama tikai tad, kad šo lietu var dalīt, bet arī šajā gadījumā lietošana 

samērojama ar atsevišķo daļu lielumu. Kopīpašuma dalīta lietošana nerada 

kopīpašniekiem valdījuma un īpašuma tiesības uz kopējās lietas reālo daļu un tiem 

objektiem, kuri radīti pēc kopīpašuma dalītas lietošanas līguma noslēgšanas. 

Līgums par kopējas lietas dalītu lietošanu slēdzams notariālā akta formā un tas 

saistošo spēku pret trešajām personām iegūst tikai pēc ierakstīšanas zemesgrāmatā.” 
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Secīgi ar attiecīgu tiesību normu jāpapildina Zemesgrāmatu likuma 45.pants par 

atzīmes veidā ierakstāmajām tiesībām ar jaunu tiesību normu: “līgumu par kopējas 

lietas dalītu lietošanu.” 

9. Ievērojot kopīpašuma apgrūtinājumu raksturu un izpausmes veidus, darījumu 

efektivitātei un tiesiskuma nodrošināšanai, strīdu prevencijai, autore piedāvā noteikt 

visiem darījumiem ar kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu vai, ja darījuma 

rezultātā tiek izveidots kopīpašums, notariālā akta formu, papildinot Civillikuma 

1474.panta pirmo daļu ar tiesību normu: “Darījumiem ar kopīpašumā esošu 

nekustamo īpašumu un darījumiem, kuru rezultātā tiek izveidots nekustamā 

īpašuma kopīpašums, ir obligāta notariālā akta forma.” 

10. Mazinot apgrūtinājuma izpausmes kopīpašumā un nodrošinot darījumu ar 

kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu iespējamību, gadījumos, kad nepieciešama 

kopīpašnieku piekrišana (atļauja, saskaņojums), bet kopīpašnieki savās dzīves 

vietās nav sastopami, vai viņu dzīves vieta nav zināma, autore diskusijai izvirza 

priekšlikumu tādos gadījumos piešķirt izņēmuma tiesības tiesai izlemt jautājumu un 

pieņemt procesuālu dokumentu. Apsprieţ ams ir jautājums, vai šādā kārtība ir 

samērīga un vai tā nepārkāpj kopīpašuma juridiskās dabas pamatprincipus.  

11. Ievērojot, ka daļai strīdu, kas rodas starp kopīpašniekiem, ir sociāla izcelsme, 

tiesību subjektu nepietiekama izpratne par kopīpašumu, kopīpašnieka tiesībām un 

pienākumiem, strīdu prevencijai autore rosina aicināt Latvijas Zvērinātu notāru 

padomi un Latvijas Zvērinātu advokātu padomi, kā arī pašvaldības veikt 

skaidrojošas un izglītojošas kampaņas, iespēju robeţ ās izveidot un izplatīt 

bezmaksas informatīvus bukletus par kopīpašumu skaidrojošiem jautājumiem. 

12. Efektivizējot strīdu izskatīšanu starp kopīpašniekiem, iesaistot kopīpašniekus strīdu 

izšķiršanā, lai mazinātu sociālo spriedzi un nodrošinātu ilgtspējīgu konflikta 

noregulēšanu kopīpašnieku tiesiskajās attiecībās, autore ierosina plašāk izmantot 

mediācijas sniegtās iespējas. Strīdos, kas izriet no kopīpašuma tiesiskajām 

attiecībām, lietderīgi izmantot mediāciju kā pirmo strīdu risināšanas līdzekli. 

Autore ierosina papildināt Civillikuma 1075.pantu ar otro daļu šādā redakcijā: 

“Pirms prasības celšanas tiesā kopīpašnieki savstarpējos strīdus risina ar mediācijas 

palīdzību.”, Mediācijas likuma 8.panta papildināt ar trešo daļu šādā redakcijā: 

“Kopīpašnieki lietās, kas izriet no kopīpašuma tiesiskajām attiecībām, vērsties tiesā 

strīda gadījumā var pēc tam, kad: 

1) viena puse ir noraidījusi otras puses priekšlikumu risināt  domstarpības, 

izmantojot mediāciju; 
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2) mediācija izbeigta bez vienošanās un mediators izsniedzis apliecinājumu 

par mediācijas rezultātu.” 
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01.03.1999.  Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.326/330, 03.11.1998.  

101. Darba likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 20.06.2001., stājas spēkā 01.06.2002. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.105, 06.07.2001. 

http://www.humanrights.lv/doc/regional/eck1prot.htm
http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LV.01000101.htm
http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LV.01000101.htm
http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/vispcd.htm
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=139369
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102. Dzīvokļa īpašuma likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 28.10.2010., stājas spēkā 
01.01.2011. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.183, 17.11.2010. 

103. Francijas Civilkodekss (Code civil). [aplūkots 31.05.2014.] Pieejams: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=
20140907. 

104. Krievijas Federācijas Civilkodekss (Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). 
[pēdējo reizi aplūkots 20.08.2014.] Pieejams: http://base.garant.ru/10164072/16/#1016.  

105. Grozījumi Civilprocesa likumā: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.05.2014., stājas spēkā 
18.06.2014. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.108, 04.06.2014. 

106. Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Latvijas Republikas 
likums, pieņemts 19.06.2014., stājas spēkā 01.10.2014. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.131, 
08.07.2014. 

107. Grozījumi Zemesgrāmatu likumā: Latvijas Republikas likums, pieņemts 30.10.2014., stājas 
spēkā 29.11.2014. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.228, 15.11.2014. 

108. Krimināllikums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 17.06.1998., stajas spēkā 01.04.1999. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.199/200, 08.07.1998. 

109. Lietuvas Republikas Civilkodekss (Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas) [pēdējo reizi 
aplūkots 17.01.2013.] Pieejams: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=245495.  

110. Mediācijas likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.05.2014., stājas spēkā 18.06.2014. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.108, 04.06.2014. 

111. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 01.12.20105., 
stājas spēkā 01.01.2006. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.205, 22.12.2005. 

112. Notariāta likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 01.06.1993., stājas spēkā: 01.09.1993. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.48, 09.07.1993. 

113. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 
31.05.2012., stājas spēkā 01.07.2012. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.96, 20.06.2012. 

114. Par Latvijas Republikas 1937.gada Notāru likuma spēka atjaunošanu un grozījumiem un 
papildinājumiem tajā  (Notariāta likums): Latvijas Republikas likums, pieņemts 01.06.1993, 
stājas spēkā 01.09.1993. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.48, 09.07.1993. 

115. Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem: Latvijas Republikas likums, pieņemts 
30.10.1991., stājas spēkā 20.11.1991. Publicēts: Ziņotājs, Nr.46, 21.11.1991. 

116. Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā: Latvijas Republikas likums, pieņemts 
30.10.1991., stājas spēkā: 01.01.1992. Publicēts: Ziņotājs, Nr.46, 21.11.1991. 

117. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās: Latvijas Republikas likums, pieņemts 
30.01.1997, stājas spēkā 06.03.1997. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.52/53, 20.02.1997. 

118. Par pašvaldībām: Latvijas Republikas likums, pieņemts 19.05.1994., stājas spēkā 09.06.1994. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.61, 24.05.1994.  

119. Par valsts kultūras pieminekļu aizsardzību: Latvijas Republikas likums, pieņemts 12.02.1992, 
stājas spēkā 11.03.1992. Publicēts: Ziņotājs, Nr.10, 05.03.1992. 

120. Par valsts un pašvaldības īpašuma objektu privatizāciju: Latvijas Republikas likums, pieņemts 
17.02.1994., stājas spēkā 17.03.1994. Publicēts: Latvijas vēstnesis, Nr.27, 03.03.1994.  

121. Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju: Latvijas Republikas likums, pieņemts 
21.06.1995., stājas spēkā: 25.07.1995. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.103, 11.07.1995. 

122. Par zemes privatizāciju lauku apvidos: Latvijas Republikas likums, pieņemts 09.07.1992., stājas 
spēkā 01.09.1992. Publicēts: Ziņotājs, Nr.32, 20.08.1992. 

123. Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos: Latvijas Republikas likums, pieņemts 
21.11.1990., stājas spēkā 21.11.1990. Publicēts: Ziņotājs, Nr.49, 06.12.1990. 

124. Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās: Latvijas Republikas likums, pieņemts 
20.11.1991., stājas spēkā: 20.11.1991. Publicēts: Ziņotājs Nr.49, 19.12.1991. 

125. Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums. Latvijas 
Republikas likums, pieņemts 14.10.2010., stājas spēkā 01.01.2011. Publicēts: Latvijas 
Vēstnesis, Nr.174, 03.11.2010. 

126. Teritorijas attīstības plānošanas likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 13.10.2011., 
stājas spēkā 01.12.2011. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.173, 02.11.2011.  

127. Vācijas Civilkodekss (Das Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). [aplūkots 17.01.2013.] Pieejams: 
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf.  

https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=221382
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20140907
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20140907
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/16/#1016
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=245495
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=266615
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=42284
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf
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128. Vides aizsardzības likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 02.11.2006., stājas spēkā 
29.11.2006. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.183, 15.11.2006. 

129. Zemes ierīcības likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 14.09.2006., stājas spēkā 
01.01.2007. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.157, 03.10.2006. 

130. Zemes pārvaldības likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 30.10.2014., stājas spēkā 
01.01.2015. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.228, 15.11.2014. 

131. Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums, pieņemts 22.12.1937., stājas spēkā 
05.04.1993. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.11, 08.04.1993.  

132. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība: Ministru Kabineta noteikumi Nr.496, pieņemts 20.06.2006., 
stājas spēkā 12.07.2006. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.108, 11.07.2006. 

133. Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem: 
Ministru kabineta noteikumi Nr.919, pieņemts 28.09.2010., stājas spēkā 01.10.2010. Latvijas 
Vēstnesis, Nr.156, 01.10.2010. 

134. Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību: Ministru kabineta 
noteikumi Nr.737, pieņemti 03.09.2013., stājas spēkā 01.01.2014. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 
Nr.174, 06.09.2013. 

135. Par koncepciju Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā: Ministru kabineta rīkojums 
Nr.121, pieņemts 18.02.2009, stājas spēkā 18.02.2009. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.29, 
20.02.2009. 

136. Par zemes pārvaldības likuma koncepciju: Ministru Kabineta rīkojums Nr.214, pieņemts 
19.04.2010., stājas spēkā 19.04.2010. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.63, 21.04.2010. 

137. Administratīvās rajona tiesas 12.09.2011. spriedums lietā Nr.A420626810, A2156-11/6. 
[aplūkots 22.05.2014.] Pieejams: 
http://www.tiesas.lv/files/AL/2011/09_2011/12_09_2011/AL_1209_raj_A-02156-11_6.pdf. 

138. Latvijas Republikas Augstākā Tiesa. Kopīpašums: tiesu prakses apkopojums, 2011. [pēdējo 
reizi apskatīts 20.08.2014.] Pieejams:  

 http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/2011/kopipasums.doc. 
139. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas lēmums lietā Nr.PAC–1209. 

[aplūkots 17.08.2014.] Pieejams: https://www.zemesgramata.lv/?cid=103.  
140. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-

19. No: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un 
lēmumi 2000. Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2001. 134.–138. lpp. ISBN 998493067X.  

141. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2002.gada 13.novembra 
spriedums lietā Nr.SKC–642. No: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta spriedumi un lēmumi 2002. Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2003. 231.–234.lpp. 
ISBN 9984960714. 

142. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC–
40. No: Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un 
lēmumi 2003. Latvijas tiesnešu mācību centrs. Rīga: 2004. 68.–73.lpp. ISBN 9984960730. 

143. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC–457. No: 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 

2003. Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2004. 85.–89. lpp. ISBN 9984960730. 
144. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums Lietā Nr.SKC–

32/2009. No: Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta spriedumi un lēmumi, 2009. Rīga: 
Tiesu namu aģentūra, 2010. 60.–66.lpp. ISBN 9789984790824. 

145. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2006.gada 18.oktobra 
spriedums lietā Nr.SKC–561. [aplūkots 16.08.2014.] Pieejams: 
http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-
departaments/hronologiska-seciba_1/2006/. 

146. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2007.gada 24.oktobra 
spriedums lietā Nr.SKC–0703–07. [aplūkots 16.08.2014.] Pieejams: http://tiesas.lv/e-
pakalpojumi/judikatura/dati/453.   

147. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2008.gada 4.novembra lēmums Lietā Nr.SKK–
405/2008.[aplūkots 07.01.2012.] Pieejams:        

 http://www.at.gov.lv/files/archive/department2/2007/2008/skk%20405_8_g1.d oc. 

https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=139503
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=259604
http://www.tiesas.lv/files/AL/2011/09_2011/12_09_2011/AL_1209_raj_A-02156-11_6.pdf
http://at.gov.lv/files/uploads/files/docs/2011/kopipasums.doc
https://www.zemesgramata.lv/?cid=103
http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2006/
http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2006/
http://tiesas.lv/e-pakalpojumi/judikatura/dati/453
http://tiesas.lv/e-pakalpojumi/judikatura/dati/453
http://www.at.gov.lv/files/archive/department2/2007/2008/skk%20405_8_g1.d%09oc
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148. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2009.gada 25.februāra 
spriedums Lietā Nr.SKC–54. [aplūkots 20.08.2014.] Pieejams: 
http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-
departaments/hronologiska-seciba_1/2009/. 

149. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2011.gada 2.novembra 
lēmums lietā SKC–781/2011. [aplūkots 17.08.2014.] Pieejams: 
http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-civillietu-
departaments/hronologiska-seciba_1/2011-hronologiska-seciba/. 

150. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2011.gada 21.septembra 
lēmums lietā Nr.SKC–1089/2011. [pēdējo reizi aplūkots 05.09.2014.]. Pieejams: 
http://www.at.gov.lv/files/archive/department1/2011/1089-mainita%20judikatura.doc. 

151. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmums krimināllietā 
SKK–630/2007. [aplūkots 06.01.2012.] Pieejams: 
http://www.at.gov.lv/files/archive/department2/2007/kd181007.doc. 

152. Latvijas Republikas Satversmes tiesas 20.05.2002. spriedums lietā Nr.2002–01–03. Publicēts: 
Latvijas Vēstnesis, Nr.75, 21.05.2002. 

153. Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2005.gada 16. decembra spriedums lietā Nr.2005–12–
0103. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.203, 20.12.2005. 

154. Satversmes tiesas 2007.gada 21.decembra spriedums lietā Nr.2007–12–03. Publicēts: Latvijas 
Vēstnesis, Nr.207, 28.12.2007. 

155. Satversmes tiesas 2008.gada 12.novembra spriedums lietā Nr.2008–05–03. Publicēts: Latvijas 
Vēstnesis, Nr.178, 14.11.2008. 

156. Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2009.gada 19.maija spriedums lietā Nr.2008–40–01. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.78, 20.05.2009. 

157. Satversmes tiesas 2009.gada 19.novembra spriedums lietā Nr.2009–09–03. Publicēts: Latvijas 
Vēstnesis Nr.184, 24.11.2009. 

158. Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2011.gada 25.oktobra spriedums lietā Nr.2011–01–01 
Par Civillikuma 1068.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam. 
Publicēts: Latvijas Vēstnesis, Nr.171, 28.10.2011. 

159. Satversmes tiesas 2014.gada 10.oktobra spriedums lietā Nr.2013–19–03. Publicēts: Latvijas 
Vēstnesis Nr.201, 10.10.2014. 

160. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 7.10.1996. spriedums lietā Nr.CA–890. No: 
Grūtups, A. Tiesu prakse un komentāri. Otrā grāmata. Rīga: Mans īpašums, 1997. 81.–84.lpp. 
ISBN 9984574091. 

161. Spriedums Nr.158. No: Senāta civilās kasācijas departamenta 1929.gada spriedumi: Tieslietu 
ministrijas vēstneša pielikums. Rīga: Valsts tipogrāfija, 1937. 147.–148.lpp. 

162. Tiesības ierakstīt zemesgrāmatā vienošanos par nekustamā īpašuma lietošanas kārtību. [aplūkots 
17.08.2014.] Pieejams: http://at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/senata-
civillietu-departaments/hronologiska-seciba_1/2011-hronologiska-seciba/.  

163. Anspaks, R. Dalīta īpašuma problemātikas izpēte un analīze. [aplūkots 11.06.2013.] Pieejams: 
http://www.tiesibsargs.lv/img/content/dalita_ipasuma_problematikas_izpete_un_analize_raivis_
anspaks_2012.pdf. 

164. Austere, L., Kalniņš, V. Ētikas jautājumi un korupcijas riski Rīgas apgabaltiesā. Rīga, 
Providus, 2010. [aplūkots 10.07.2014.] Pieejams: 
http://www.providus.lv/upload_file/Publikacijas/2010/laba_parvaldiba/2010_Etikas%20un%20
korupcijas%20riski%20Rigas%20Apgabaltiesa_Kalnins_Austere.pdf.   

165. Autentisks. No: Skaidrojošā vārdnīca. [aplūkots 21.05.2014.] Pieejams: 
http://www.tezaurs.lv/sv/?w=autentisks. 

166. Damane, L. Notariālais akts kā mantisko un nemantisko tiesību garants: promocijas darbs 

tiesību zinātņu doktora grāda iegūšanai. Rīga: Latvijas Universitāte, 175. lpp. [aplūkots 
20.05.2014.] Pieejams: https://luis.lu.lv/pls/pub/luj.fprnt?l=1&fn=F-2050448075/Linda Damane 
2012.pdf. 

167. Eiropas Parlamenta debates, 2008.gada 18.decembris. [aplūkots 21.05.2014.] Pieejams: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+CRE+20081218+SIT+DOC+PDF+V0//LV&language=LV, 6.lpp.  

168. Griba. No: Skaidrojošā vārdnīca. [aplūkots 08.05.2014.] Pieejams: 
http://www.tezaurs.lv/sv/?w=griba. 
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http://www.at.gov.lv/files/archive/department2/2007/kd181007.doc
https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=192098
http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
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https://luis.lu.lv/pls/pub/luj.fprnt?l=1&fn=F-2050448075/Linda%20Damane%202012.pdf
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