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Kopsavilkums

Brīvprātīgais dalītais īpašums ir veidojies, kopš atjaunots Civillikums, šajā laikā 
ir attīstījusies tiesu prakse par zemes gabala nodošanu lietošanā ar tiesībām būvēt ēku 
kā patstāvīgu īpašuma objektu, bet nav vienota normatīvā regulējuma par prasībām, 
kas jāizvirza būvniecības ierosinātājam kā būves faktiskajam valdītājam būvniecības 
procesā un īpašuma sociālās funkcijas kontekstā .

Atslēgvārdi: brīvprātīgais dalītais īpašums, īpašuma sociālā funkcija, zemes 
nomas līgums, faktiskais valdītājs .

Pēdējos gados Latvijā laiku pa laikam uzvirmo diskusija par tā saucamajām 
“apbūves tiesībām”, kuru ieviešana varētu izbeigt dalītā īpašuma rašanos un pastā vēšanu, 
paredzot, ka Civillikumam jāreglamentē “apbūves tiesību” jautājumus, piemēram, kā 
tas ir Igaunijā . Šis raksts atspoguļo vienu no aspektiem, kas būtu jāņem vērā šādās 
dis kusijās, proti, brīvprātīgo dalīto īpašumu, kas rodas, būvējot ēkas uz svešas zemes . 
Un tieši – jāakcentē šā procesa būtība jaunā būvniecības tiesiskā regulējuma un īpašuma 
sociālās funkcijas kontekstā .

Pirmkārt, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 
2010 .  gada 22 . decembra spriedumā lietā Nr . SKC–250/2010 [1] norādīts, ka likuma 
“Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937 . gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un 
lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību“ 14 . panta pirmās daļas 5 . punkta [5] 
mērķis ir noregulēt izņēmuma situāciju, kurā ēkas (būves) un zemi iespējams reģistrēt 
kā atsevišķus īpašuma objektus un šajā normā likumdevējs par būtisku atzinis apstākli, 
ka zemes gabala īpašnieks labprātīgi nodevis citai personai tiesības izmantot šo 
zemes gabalu būvniecībai, proti, zemes īpašnieks nodevis sava zemes gabala lietošanas 
tiesības citai personai un rakstveidā devis atļauju celt uz sev piederošās zemes ēkas 
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(būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus, turklāt jautājums par samaksas pienākumu, 
kārtību un apmēru, ko zemes īpašnieks varētu pieprasīt no ēkas (būves) īpašnieka, šajā 
aspektā nav izšķirošs, tāpēc ka likumdevēja mērķi sasniedz kā nomas, tā patapinājuma 
līgums, jo abos gadījumos zemes īpašnieks ir devis savu piekrišanu tam, ka viņa zeme 
tiek lietota vispirms ēkas būvniecībai un pēc tam uzbūvētās ēkas ekspluatācijai .

Tādējādi likums pieļauj, ka zemesgrāmatā tiek reģistrēti divi patstāvīgi īpašuma 
tiesību objekti – zeme un ēka atsevišķi, vienlaikus katram no tiem nosakot aprobežo-
jumu par labu otram īpašumam, īpaši uzsverot zemes nomas attiecību nodibināšanu .

Minēto patstāvīgo īpašuma tiesību objektu reģistrācija zemesgrāmatā gan neno-
tiek vienlaikus, jo ēkas (būves) celtniecība ir ilgs process, kas sākas ar tā ierosināšanu 
un beidzas ar ēkas (būves) nodošanu ekspluatācijā, kad šī celtne kā patstāvīgs īpašuma 
objekts var tikt reģistrēta zemesgrāmatā . Līdz tam ēka (būve) tiek uzskatīta par jaunbūvi, 
un tās īpašniekam saskaņā ar Civillikuma 968 . pantu vajadzētu būt zemes īpašniekam, 
bet tiesiskajam valdītājam  – ēkas (būves) pasūtītājam (termins lietots Būvniecības 
likuma 14 . pantā [3]) .

Vispārīgo būvnoteikumu 3 . punktā [12] noteikts, ka “būvniecību var ierosināt 
zemes vai būves īpašnieks, vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs vai lietotājs, kuram ar 
līgumu noteiktas tiesības būvēt”, kas šajos noteikumos tiek dēvēts par “būvniecības 
ierosi  nātāju” . Tikpat labi būvniecības ierosinātājs var būt arī būvētājs, kas saskaņā 
ar Vispā rīgo būvnoteikumu 2 .  punktu [12] “ir fiziska persona  – zemes vai būves 
ī pašnieks –, jeb Būvniecības likuma izpratnē, kas speciālajos būvnoteikumos noteik-
tajos gadījumos savām vajadzībām pats organizē būvdarbus, piedalās tajos un uzņemas 
vadītāja pie nā kumus” . Savukārt Būvniecības likuma 19 . panta 1 . punktā [3] ir uzskaitīti 
būvniecī bas procesa dalībnieki – zemes īpašnieks, būves īpašnieks, būvprojekta izstrā-
dātājs, būvdarbu veicējs, būvuzraugs un būv eksperts, norādot, ka par būves īpašnieku 
uzska tāms arī būves tiesiskais valdītājs . No iepriekš minētā jāsecina, ka nav viegli orien-
tēties būvniecības tiesiskā regulējuma pamatjēdzienos, kas ietverti gan Būvniecības 
likumā, gan Vispārīgajos būvnoteikumos, tomēr par brīvprātīgo dalīto īpašumu 
ir būtiski izprast, kad ēkas īpašnieks, kas nav zemes īpašnieks, iegūst ēkas īpašuma 
tiesības pilnā apjomā, kaut arī Būvniecības likumā viņš tiek saukts par būves īpašnieku 
kopš būv  atļaujas saņemšanas brīža .

Ja būvniecības ierosinātājs un būvētājs nav zemes īpašnieks, un zemes gabala īpaš-
nieks ir labprātīgi piekritis ēkas (būves) celtniecībai uz viņa zemes, noslēdzot tiesisku 
darījumu, saskaņā ar kuru attiecīgā zemes gabala lietošanas tiesības par noteiktu at lī-
dzību vai bez tās uz noteiktu laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ir nodotas būvnie-
cības ierosinātājam, tad brīvprātīgi tiek radīts dalītais īpašums .

Ņemot vērā iepriekš minēto, var teikt, ka brīvprātīgais dalītais īpašums rodas, 
ja starp noteikta zemes gabala īpašnieku un tā lietotāju tiek noslēgts atlīdzības vai 
bez atlīdzības zemes gabala lietošanas līgums uz laiku, ne mazāku par 10 gadiem, 
piešķirot tiesības zemes gabala lietotājam būvēt ēku (būvi), reģistrēt uzcelto ēku (būvi) 
kā patstāvīgu īpašuma objektu un ekspluatēt to .
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Otrkārt, uzskatot, ka vienīgais tiesiskais pamats brīvprātīgā dalītā īpašuma izveidei 
ir tiesiski noslēgts zemes lietošanas līgums, būtu jāvadās arī no tā, ka tiesisks pamats 
būvniecībai konkrētajā zemes gabalā ir īpašnieka īpašumtiesības uz zemes gabalu, kas 
reģistrētas zemesgrāmatā, jo nekustama lieta saskaņā ar profesora J . Rozenfelda doto 
definīciju ir “zemes gabali, kā arī būves un dzīvokļa īpašumi, kas saskaņā ar likumu ir 
ierakstāmi zemesgrāmatā kā patstāvīgi nekustami īpašumi .” [8]

Tātad arī zemes gabala nomnieka nomas (zemes lietošanas tiesībām ar tiesībām 
būvēt ēku kā patstāvīgu īpašuma objektu) tiesībām vajadzētu būt reģistrētām zemes-
grāmatā pirms būvatļaujas, kas ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības 
ieceres realizācijai dabā (Būvniecības likuma 2 . pants [3]) . Savukārt patapinājuma 
tiesības zemesgrāmatā reģistrēt nevar (sk . Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 
2008 .  gada 10 . novembra lēmumu lietā Nr . PAC-1986 un 2009 . gada 14 . decembra 
lēmumu lietā Nr . PAC-2356 .), un tāpēc no būvniecības tiesiskā regulējuma viedokļa 
Būvniecības likumā būtu jānoteic, ka tikai uz zemesgrāmatā reģistrēta nomas līguma 
pamata cita persona var veikt būvniecību attiecīgajā zemes gabalā .

Ne tikai atsaucoties uz iepriekš minēto, bet ņemot vērā arī to, ka “īpašuma sociālā 
funkcija uzliek par pienākumu katram īpašniekam rēķināties ar citu interesēm, kas 
savukārt noteic, ka valstij ar tiesiskā regulējuma palīdzību ir tiesības ierobežot īpašuma 
izmantošanu un atsavināšanu saskaņā ar sabiedrības interesēm, un, lai īpašuma ierobe-
žošana būtu tiesiska, ierobežojumiem jābūt noteiktiem ar likumu, tiem jābūt ar leģitīmu 
mērķi un samērīgiem,” [13] jānorāda, ka šāda prasība, kas tiktu iekļauta Būvniecības 
likumā, sekmētu izpratni par valsts un pašvaldību rūpēm par to, lai sabiedrības inte-
reses neciestu no nekustamā īpašuma īpašnieku voluntāras darbības .

Treškārt, līdz šim ir nepamatoti kritizēts viens no mehānismiem, kas aizstāv 
sabiedrības intereses un akcentē īpašuma sociālo funkciju, un konkrēti  – valsts vai 
pašvaldības pirmpirkuma tiesības uz īpašas kategorijas nekustamajiem īpašumiem . 
Pirmpirkuma tiesības tiek realizētas ar tādu normatīvo regulējumu, kas satur gan 
mērķi, gan realizācijas mehānismu un šīs tiesības tiek īstenotas gadījumos, ja īpašnieks 
ir nolēmis savu īpašumu pārdot .

Arī zemesgrāmatā pieejamā informācija par iespējamību izveidot vai jau izvei-
dotu dalīto īpašumu nodrošina īpašuma sociālo funkciju, jo sekmē teritoriālā plāno-
juma respektēšanu, lokālā plānojuma izstrādi, apgrūtināto teritoriju reģistra un kadastra 
reģistra sakārtošanu, zemes īpašnieka un būvniecības ierosinātāja atbildības nošķiršanu 
būvniecības laikā .

Tā kā būvniecība ir visu veidu projektēšana un būvdarbi kopā, tad vienu ēkas 
(būves) objektam tā var ilgt vairākus gadus un maksimāli turpināties 12 gadus .

Ēkas, kas uzbūvēta uz citai personai piederošas zemes, īpašumtiesības būvniecības 
ierosinātājs iegūst tikai pēc šīs ēkas nodošanas ekspluatācijā un īpašumtiesību nostip -
rināšanas zemesgrāmatā . Tāpēc līdz šim brīdim būvniecības ierosinātājs ir ēkas (būves) 
faktiskais valdītājs, jo lietas (arī nekustamas) valdījums ir īpašuma tiesībai atbilstoša 
faktiska vara pār lietu; tas pastāv, kad ķermeniska lieta faktiski atrodas kādas personas 
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pilnīgā varā un kad turklāt šī persona izrāda gribu rīkoties ar lietu līdzīgi īpašniekam, 
[4] un tāpēc nav svarīgi, vai būve ir vai nav nodota ekspluatācijā, bet ir svarīgi, vai 
Būvniecības likumā norādīts, ka atbildīgs par būvdarbu uzsākšanu vai veikšanu bez 
būvatļaujas, normatīvajiem aktiem atbilstoša būvprojekta izstrādātāja, būvdarbu veicēja 
un būvuzrauga izvēli [3] ir ēkas (būves) faktiskais valdītājs – persona, kuras faktiskā varā 
ēka (būve) atrodas un kas Būvniecības likuma 19 . panta 1 . punktā iekļauts Būvniecības 
procesa dalībnieku vidū un nosaukts par ēkas (būves) īpašnieku .

Var teikt, ka faktiskā vara ir nosacīts termins, jo tā nenodrošina absolūtu varu 
pār lietu tīri fiziskā nozīmē, bet norāda to, ka personai, kurai šī vara pieder, ir radīti 
priekšnoteikumi tās izlietošanai . [7, 41] Arī lietas faktiskajam valdītājam, tāpat kā īpaš-
niekam, nepieder absolūtas tiesības uz lietu, ko neierobežo nekādi citi apsvērumi vai 
ierobežojumi, izņemot gribu, jo īpašnieka un arī valdītāja gribas izpausme attiecībā uz 
rīcības brīvību ierobežojama ar īpašuma, tostarp nekustamā īpašuma, sociālo funkciju, 
kas uzliek katram īpašniekam pienākumu rēķināties ar citu interesēm, [14, 191] arī 
būvnie cības procesā, respektējot kaimiņu tiesības, ievērojot Būvniecības likumu un ar 
to saistītos normatīvos aktus, kā arī vispārīgos tiesību principus .

Ceturtkārt, jānorāda, ka Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta 2008 . gada 29 . oktobra spriedumā lietā Nr . SKC – 354/2008 teikts, ka ēkas 
(būves), kas uzceltas uz citai personai piederoša zemes gabala, par patstāvīgu īpašuma 
objektu uzskatāmas tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums . [2] Izbeidzoties 
nomas līgumam, izbeidzas arī ēkas īpašnieka īpašuma tiesības uz uzcelto ēku . Tas ir 
būtisks apstāklis jautājuma izlemšanā par kopīpašuma tiesību atzīšanu ēkas un zemes 
īpašniekiem atbilstīgi Civillikuma 1067 . panta pirmās daļas noteikumiem . [2] Minētajā 
sprie dumā iekļautajam tiesas secinājumam, ka likums nenosaka, ka nomnieks, kurš ir 
uzcēlis ēku uz nomātas zemes, iegūst kopīpašuma tiesību ar īpašnieku uz zemesgabalu 
un pārējām ēkām, būtu jāvērš to būvēt gribētāju, kas nav zemes īpašnieki, uzmanība uz 
nākotnē iespējamām problēmām, kas var būt saistītas  ar īpašumtiesību apjomu .

Gadījumos, kad ēka uzcelta uz nomātas zemes, ir diezgan ierobežotas iespējas 
piemērot Civillikuma normas par izdevumu atlīdzināšanu . Izdevumi saskaņā ar Civil-
likumu tiek iedalīti nepieciešamajos, derīgajos un greznuma izdevumos . Saskaņā ar 
Civillikuma 969 . pantu, ja kāds apzināti uzceļ patstāvīgu ēku uz svešas zemes, viņš var 
prasīt par to atlīdzību tikai tādā mērā, kādā šī ēka ietilpst nepieciešamos izdevumos, 
bet, ja ēka pieder tikai pie derīgajiem vai greznuma izdevumiem, tad tās cēlējam ir tikai 
tiesības to nojaukt un aizvest . Tātad, ja nomas līgumā nebūs nekas šādam gadījumam 
paredzēts, ēkas īpašniekam pēc nomas līguma izbeigšanās būs tiesības vienīgi šīs ēkas 
nojaukt un aizvest . [11]

Tas vien, ka zemesgrāmatā it kā pastāv divi patstāvīgi īpašuma tiesību objekti – 
zeme un ēka – atsevišķi, vienlaikus katram no tiem nosakot aprobežojumu par labu 
otram īpašumam, nav neapstrīdami uztverams fakts, turklāt praktiski tikai vienas no 
īpašuma tiesībām ir reāli izmantojamas, turpretī otras šajā gadījumā cieš no aprobežo-
juma un reāli nav izlietojamas, jo zemes īpašnieks nevar savu zemi nedz neierobežoti 
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valdīt, nedz lietot, nedz arī rīkoties ar to, un viņam ir jānodrošina netraucēta zemes 
lietošana un viņam nav tiesību uzteikt nomas līgumu . Tādējādi reāli ēkas un zemes 
īpašuma tiesību atsevišķa pastāvēšana noved pie tā, ka zemes īpašnieka tiesības ir 
būtiski aprobežotas par labu ēkas īpašniekam .

Jāsecina, ka Būvniecības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos ietvertais 
regulējums par ēku (būvju) būvniecību uz lietošanā nodota zemes gabala, pat neprasot 
nomas tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā būvatļaujas izsniegšanas brīdī, sarežģī vai pat 
padara neiespējamu nākotnē mazināt vai izbeigt dalītā īpašuma radīšanu . Kaut dalītais 
īpašums kopumā nav problēma, un pat Civillikums paredz ēkas un zemes kā pilnīgi 
patstāvīgu īpašuma objektu eksistenci, ja sistēmiski tiek tulkots Civillikuma 968 . pants, 
[6, 18] problēma ir atbilstīga tiesiskā regulējuma trūkums, jo nav normatīvi nostiprināts, 
kas notiek ar būvēm pēc zemes nomas līguma beigām, kas notiek ar trešo personu labā 
uz būvēm reģistrētiem apgrūtinājumiem (hipotēkām) .

Šobrīd jautājuma risināšanai tiek piedāvāti grozījumi Civillikumā, paredzot apbūves 
tiesību regulējumu . Profesors J . Rozenfelds savukārt ir veicis pētījumu Tieslietu ministrijai 
un uzskata: “Dalīta īpašuma situācijai raksturīgu institūtu (mantojamā noma, apbūves 
tiesības) vai īpašumtiesīga lietojuma (VLK 942 .–952 . p .) ieviešana ir viens no iespēja-
miem veidiem, kā nodrošināt priekšnoteikumus dalīta īpašuma atrisināšanai ar tradi-
cio nāliem, plašākai internacionālai juristu sabiedrībai pazīstamiem paņēmieniem .” [9]

Tieslietu ministrijas uzdevumā veiktajos pētījumos autori ir norādījuši, ka zemes 
un ēku dalītas reģistrācijas problēmu risināšanai iespējami divi virzieni: orientēšanās uz 
dalīta īpašuma izbeigšanu vai arī tā padarīšanu par patstāvīgu, pieļaujamu izņēmumu . 
[10] Var piekrist uzskatam, ka dalītais īpašums Latvijā – gan piespiedu, gan brīvprātīga 
dalītā īpašuma formās – ir tik dziļi iesakņojies un pastāv tik lielā skaitā, ka doma par tā 
pilnīgu izbeigšanu ir utopija . [11]

Pašlaik iedzīvinot jauno Būvniecības likumu un izstrādājot likumprojektu par 
grozījumiem Civillikumā, kas būtībā skar jautājumu par brīvprātīga dalītā īpašuma turp-
māko tiesisko regulējumu, ir vērojams, ka nenotiek institūciju sadarbība, jo vienota regu-
lējuma “ekonomiskai būtībai būtu jāļauj zemes īpašniekiem nodot zemi citai personai 
apbūvei uz konkrētu laiku un šajā laikā vienīgā zemes īpašnieka interese būtu samaksas 
saņemšana, kā arī zemes gabala saņemšana atpakaļ pēc nolīgtā termiņa beigām” . [11]

Ēkas (būves) būvētāja (celtniecības ierosinātāja) interese ir jau ēkas būvniecības 
laikā lietot, valdīt un iegūt augļus, apgrūtināt ēku ar lietu tiesībām, tātad kļūt par būvē-
jamās ēkas īpašnieku . Šobrīd būvētājs (būvniecības ierosinātājs) īpašumtiesības iegūst 
pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un savu īpašumtiesību nostiprināšanas zemes grāmatā, 
kas dažkārt dažādu iemeslu dēļ turpinās tik ilgi, ka zemes nomas līguma termiņš ir 
beidzies . Apsverams ir jautājums par minimālā zemes nomas termiņa pagarināšanu no 
10 gadiem līdz 20 gadiem, ņemot vērā, ka būvniecība var ilgt 12 gadus . Tāpat jāpie vērš 
uzmanība tam, ka ir saglabājamas dalīta īpašuma tiesības, jo īpašuma tiesības ietver 
ne tikai tiesības lietot, bet arī atsavināt, apgrūtināt, iznīcināt īpašumu, paturot vērā 
īpašuma sociālo funkciju, kas ierobežo īpašnieku sabiedrības interesēs .
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Secinājumi

Brīvprātīgais dalītais īpašums rodas, ja starp noteikta zemes gabala īpašnieku 
un tā lietotāju tiek noslēgts atlīdzības vai bezatlīdzības zemes gabala lietošanas 
līgums uz laiku ne mazāku par 10 gadiem, piešķirot tiesības zemes gabala lieto-
tājam būvēt ēku (būvi), reģistrēt uzcelto ēku (būvi) kā patstāvīgu īpašuma objektu un  
ekspluatēt to .

Tāpēc iekļaujot būvniecības tiesiskajā regulējumā prasību par to, ka tikai 
zemesgrāmatā reģistrēts nomas līgums ir pamats, lai cita persona veiktu būvniecību 
attiecīgajā zemes gabalā, tiktu nodrošināta īpašuma sociālās funkcijas realizācija un 
sabiedrības interešu ievērošana .

Tā kā juridiski īpašuma tiesības uz ēku, kas uzbūvēta uz citai personai piede-
rošas zemes, būvniecības ierosinātājs iegūst tikai pēc šīs ēkas nodošanas ekspluatācijā 
un īpašumtiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, tad līdz minētajam brīdim būvnie-
cības ierosinātājs ir ēkas (būves) faktiskais valdītājs, kaut Būvniecības likumā tiek 
saukts par būves īpašnieku .

Izbeidzoties nomas līgumam, izbeidzas arī ēkas īpašnieka īpašuma tiesības 
uz uzcelto ēku, kas ir būtisks apstāklis jautājuma izlemšanā par kopīpašuma tiesību 
atzīšanu ēkas un zemes īpašniekiem, un šādā situācijā ir diezgan ierobežotas iespējas 
piemērot Civillikuma normas par izdevumu atlīdzināšanu .

Būvniecības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos ietvertais regulējums 
par ēku (būvju) būvniecību uz lietošanā nodota zemes gabala, neprasot nomas tiesību 
reģistrēšanu zemesgrāmatā būvatļaujas izsniegšanas brīdī, sarežģī vai pat padara 
neiespē jamu nākotnē mazināt vai izbeigt dalītā īpašuma radīšanu .

 Voluntary Shared Ownership Occurrence 
in the Context of Social Function and  
Property Building

Abstract

Volunteer separated property has evolved since the Civil Law, restored at this 
time, has developed the Case Law on the plot of land available for use with the right to 
construct the building as an independent object of property, but there is no single regu-
latory framework regarding the requirements that should confine itself to the initiator 
of the construction of the building to the actual possessor of the construction process 
property and social functions .

Keywords: volunteer split estate, social function, the land lease contract, 
the actual possessor .
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