Apbūves
tiesības un to
piemērošana
DR.IUR.DAINA OSE

Normatīvais regulējums
(likumi)










Civillikums – Lietu tiesības (Trešā A nodaļa);
Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada
Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību
daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību
– 14.p., 32.-35.p.;
Zemesgrāmatu likums – Trešā apakšnodaļa;
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums –
1.p.7.pkt., 7.p., 44.p.;
Par nekustamā īpašuma nodokli – 2.p., 7.p.,9.p.;
Civilprocesa likums – Sprieduma izpilde – piedziņas
vēršana uz apbūves tiesību.
Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā.

MK noteikumi:



2006.gada 31.oktobra MK noteikumi Nr.898
«Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma
lūguma formām»;



2018.gada 19.jūnija MK noteikumi Nr. 350
«Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesību noteikumi»;



2012.gada 10.aprīļa MK noteikumi Nr. 263
«Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi».

Apbūves tiesības būtība:



attiecīgajai personai dodot tiesības izmantot
zemes virspusi, bet nedod īpašuma tiesības uz šīs
izmantošanas rezultātā uzbūvētajām celtnēm
netiek izveidots dalītais īpašums.
(Koncepcijas projekts Par Civillikuma lietu tiesību
daļas modernizāciju (informatīvā daļa)

Apbūves tiesību jēdziens
Apbūves tiesība - ar līgumu piešķirta
mantojama un atsavināma lietu tiesība celt
un lietot uz sveša zemes gabala
nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā
īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības
laikā.

Apbūves tiesība un noma



Apbūves tiesība – lietu tiesība, spēkā pēc
ierakstīšanas zemes grāmatā;



Nomas tiesība – saistību tiesība, spēkā no
darījuma noslēgšanas. (Noma bez
apbūves tiesībām).

Terminu skaidrojums:


inženierbūves ir visas būves, kurām nav ēku
pazīmju, tādas kā sliežu ceļi, autoceļi un ielas, tilti
un estakādes, lidostu skrejceļi, inženiertīkli, dambji
u.tml.

(Ministru kabineta noteikumi Nr.326 „Būvju klasifikācijas noteikumi”).



„nedzīvojamās ēkas ir būves, kuras pamatā
netiek izmantotas vai nav paredzētas dzīvošanai.
Ja vismaz puse no ēkas kopējās platības tiek
izmantota dzīvošanai, tā tiek klasificēta kā
dzīvojamā māja”.

(Ministru kabineta noteikumi Nr.326 „Būvju klasifikācijas
noteikumi”).



Apbūves tiesība ir dibināma tikai uz tādiem ēku un
inženierbūvju objektiem, kuri ir ierakstāmi zemesgrāmatā.



Civillikuma 1129.1 panta otrā daļa noteic, ka apbūves
tiesībai piemērojami noteikumi, kas attiecas uz nekustamām
lietām.



Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 6.panta pirmā
daļa noteic, ka nekustamais īpašums šā likuma izpratnē ir
nekustamā īpašuma objekts (zemes vienība vai būve) vai
šo objektu kopība (zemes vienība un būve), kas saskaņā ar
likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās" normām atbilst pastāvīga nodalījuma
prasībām.

Secinājums



Apbūves tiesība nav nodibināma uz tādām
būvēm, kas atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 16.panta 2.punktam nav
atzīstamas par nekustamā īpašuma objektu, t.i.,
pārvietojamām būvēm, pagaidu būvēm, būves
piebūvēm, izvirzījumiem, inženiertehniskām
iekārtam, žogu, mūru, dzelzceļa uzbērumu,
gulšņus, sliežu, kā arī citu ietaišu, kas saistītas ar
zemes vienību vai būvi izbūvi.

 Apbūves

tiesību dibinot uz noteiktu
zemes gabalu, vai apbūvei izdalītu
zemes vienību, ir jāsaprot, vai
attiecīgo būvi ir iespējams noteiktajā
vietā būvēt, ņemot vērā
būvniecības un citas likumu prasības
un noteiktos ierobežojumus.

2018.gada 11.aprīļa lēmums lietā
Nr. CA-0313/18-13
(sarežģītās situācijas)


Tiesas secinājums, ka apbūves tiesīgais ar apbūves tiesību
iegūst arī lietošanas tiesību uz visu to, kas atrodas uz
zemesgabala, ja vien līgumā nav pielīgts citādi.



Līgumā tika paredzēts : «…ka apbūves tiesīgajam lietošanā
tiek piešķirts viss zemes gabals, arī tas, uz kura apbūve netiek
veikta, kā arī uz zemes gabala esošās jaunbūves. Norādīts, ka
gadījumā, ja zemes gabala daļu, uz kura apbūve nenotiek,
vai jaunbūves nav pieļaujams nodot lietošanā uz apbūves
tiesības pamata, šo zemes gabala daļu īpašnieks nodod
apbūves tiesīgajam lietošanā uz nomas tiesisko attiecību
pamata.»



Vienlaicīgi iznomāts un nodots apbūvei – kas notiek apbūves
tiesību atsavināšanas gadījumā?

Pašreizējā situācija:



Apbūves tiesība – brīvprātīgi slēgta vienošanās būvēt uz svešas
zemes nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi;



No 2017.gada 1.janvāra jaunus zemes nomas līgumus par
dzīvojamās ēkas būvniecību slēgt nedrīkst.



Zemes nomas līgums pieļaujams uz jau esošo dzīvojamo un
nedzīvojamo ēku uzturēšanu līdz to apvienošanai ar zemi. (CL
spēkā stāšanās kārtības lik. 14.pants 1.-4.pkt.) vai kā patstāvīga
īpašuma objekta izslēgšanu no zemesgrāmatas (pievienojas
zemei CL 968.p.).



Civillikuma 968.pantā ir nostiprināts zemes un ēku
vienotības princips, kas paredz, ka uz zemes uzcelta
un cieši ar to savienota ēka, ir atzīstama par zemes
daļu.



Likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada
Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību
daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantā
noteikti izņēmuma gadījumi, kad uz zemes uzceltas
ēkas var būt patstāvīgi īpašuma objekti (īpaši izslēgtais
5.pkt.)

Ēkas (būves) vai augļu dārzi (koki) līdz to
apvienošanai vienā īpašumā ar zemi ir
uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma
objektu:
1)ēkas uzceltas un augļu dārzs (koki) iestādīts uz zemes, kas atbilstoši likumiem:
-

-

-

piešķirta šim nolūkam;
iegūta darījuma rezultātā;

Iegūta uz cita tiesiska pamata pirms Civillikuma lietu tiesību daļas spēkā stāšanās
dienas (1992.gada 1.septembra), bet zemes īpašuma tiesības atjaunotas vai
atjaunojamas bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekam (tiesību pārņēmējam);
zeme piekrīt vai pieder valstij vai pašvaldībai;

2) ēkas iegūtas, privatizējot valsts vai pašvaldību uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) vai
atsevišķus valstij vai pašvaldībai piederošus nekustamā īpašuma objektus;
3) ēkas uzceltas vai augļu dārzs (koki) iestādīts uz valstij vai pašvaldībai piederošas vai
piekrītošas zemes, kas atbilstoši likumam piešķirta pastāvīgā lietošanā zemes reformas
laikā;

4) ēkas (būves), izmantojot būvlietojuma tiesības, uzceltas kā privatizēto uzņēmumu
blakus lietas [šīs ēkas (būves) uzskatāmas par patstāvīgu īpašuma objektu kopā ar
privatizētajām ēkām];

2019.gada 11.marta Rīgas
apgabaltiesas spriedums lietā Nr.
CA-0510-19/23

Tiesa

atzina – arī šobrīd spēkā esošais likuma

14.panta regulējums pieļauj prasītājam iegūt īpašuma
tiesības uz uzceltajām ēkām, jo piektā daļa nosaka, ka
ēkas (būves), kuras Zemesgrāmatu nodaļā, Valsts zemes
dienestā vai pašvaldībā nav reģistrētas kā patstāvīgi
īpašuma objekti, uzskatāmas par zemes īpašnieka īpašumu
atbilstoši Civillikuma 968.pantam.
Citas personas īpašuma tiesības uz šādām ēkām (būvēm)
var iegūt, ja tiesa apmierinājusi šo personu prasību atzīt
īpašuma tiesības uz attiecīgajiem objektiem.

33.pants:
 Līdz

2017.gada 1.janvārim noslēgtie
līgumi par zemes nomu:

- kuros

ir paredzētas nomnieka tiesības celt uz iznomātās
zemes ēku (būvi) kā patstāvīgu īpašuma objektu;
-uz kuru pamata ir saņemta būvatļauja būvniecību
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

ir spēkā un ir apspriežami saskaņā ar
noteikumiem, kas bija spēkā līdz
2017.gada 1.janvārim.

Interpretācija par būvatļauju



Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada
Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas
spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 33.panta
interpretācija.



Līdz 2017.gada 1.janvārim noslēgtie līgumi par zemes nomu,
kuros ir paredzētas nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes
ēku (būvi) kā patstāvīgu īpašuma objektu un uz kuru pamata ir
saņemta būvatļauja būvniecību regulējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, ir spēkā un ir apspriežami saskaņā ar
noteikumiem, kas bija spēkā līdz 2017.gada 1.janvārim.

33.panta grozījumi:


Ja ir izveidots patstāvīgs būvju nekustamais īpašums, uz kuru īpašuma
tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, un nomas līgums to pieļauj,
nomnieks var celt jaunas nedzīvojamās ēkas vai inženierbūves pēc 2017.
gada 1. janvāra. Šīs tiesības attiecas tikai uz tādiem nomas līgumiem, kuri
ir ierakstīti zemesgrāmatā. Būves, kas uzceltas pēc 2017. gada 1. janvāra,
ir ierakstāmas esošā būvju nekustamā īpašuma sastāvā.



Ja tiek izmantotas minētās tiesības, zemes nomas līguma termiņu nevar
pagarināt.



Spēkā esošus zemes nomas līgumus var pārjaunot, nodibinot apbūves
tiesību.



Uz šādu nomas līgumu pamata uzceltas nedzīvojamās ēkas un
inženierbūves ieraksta nodibinātās apbūves tiesības zemesgrāmatas
nodalījumā kā apbūves tiesības būtisku daļu.

Līgumos par zemes nomu, kuros ir paredzētas
nomnieka tiesības celt uz iznomātās zemes
ēkas (būves) kā patstāvīgus īpašuma objektus


Ja ietverts noteikums par ēkas (būves) piederību
pēc nomas līguma termiņa notecējuma – ēka
(būve) pieder tam, kuram tas pielīgts (atbilstošs
ieraksts zemesgrāmatā).



Ja nav ietverts noteikums par ēkas (būves)
piederību pēc nomas līguma termiņa notecējuma
– tā kļūst par zemes gabala būtisku daļu.

Senāta 2019.gada 16.maija
spriedums Lietā Nr.C33355615,
SKC-133/2019


Brīvprātīgais dalītais īpašums var pastāvēt tikai
zemes nomas laikā.



«Pēc zemes nomas izbeigšanās zemes nomniekam
(būves īpašniekam) ir pienākums atdot
zemesgabalu tā īpašniekam cik vien labā stāvoklī
iespējams (CL 2152.p.), bet uz zemesgabala esošās
būves kļūst par zemesgabala sastāvdaļu, tas ir,
zemesgabala īpašnieka īpašumu, ja puses līgumā
nav vienojušās citādi.»

Ieraksta
izdarīšana
Zemesgrāmatā

Apbūves tiesības saturs



Apbūves tiesība – galvenā lieta (tiesība);



Ēka (inženierbūve) - apbūves tiesības būtiskā
daļa, nav patstāvīgs civiltiesiskās apgrozības
priekšmets.



Apbūves tiesīgajam ēku (inženierbūvi) vai tās
daļu ir tiesības nodot citai personai lietošanā,
slēgt nepieciešamos komunālo pakalpojumu
līgumus, bet nav tiesību atdalīt no tiesības un
atsavināt kā patstāvīgu objektu.

Pamats apbūves tiesībai
1. Rakstiski noslēgts līgums par apbūves
tiesību.
Likumdevējs neregulē līguma
noteikumus, tas ir privāttiesisks darījums.

2. Apbūves tiesība nodibinās ar tās
ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Zemes gabalu apgrūtinot ar
apbūves tiesību, vienlaikus:
1) izdara atzīmi nodalījuma trešās daļas
pirmajā iedaļā par apbūves tiesības
nodalījuma atvēršanu, norādot apbūves
tiesības nodalījuma numuru;
2) atklāj apbūves tiesības ierakstīšanai
nodalījumu, tajā secīgi ietverot zemes gabala
nodalījuma numuru, apbūves tiesības
saīsināto apzīmējumu "AT" un kārtas numuru.

Apbūves tiesības ierakstīšanai ir jāņem vērā:
- apbūves tiesības līgumā un nostiprinājuma
lūgumā norādītais konkrētais (viens) apbūves
tiesības termiņš;
- konkrētais zemes gabals, uz kuru attiecas
apbūves tiesība (platība, kadastra apz.).
(nedrīkst pastāvēt atšķirības starp līgumā un
nostiprinājuma lūgumā ietverto informāciju).

Procesuālā ekonomija:


Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra
noteikumu Nr. 898 «Noteikumi par zemesgrāmatu
nostiprinājuma lūguma formām».



nostiprinājuma lūgumā apbūves tiesības
ierakstīšanai vienlaicīgi ir jāizsaka arī
nostiprinājuma lūdzēju lūgums: notekot apbūves
tiesības termiņam, dzēst apbūves tiesību, uz tās
pamata uzcelto ēku pievienot apgrūtinātajam
zemes gabalam un slēgt apbūves tiesības
nodalījumu.

Apbūves tiesības dažādais
sastāvs:


Apbūves tiesība – tiesība + būvprojekts;



Apbūves tiesība – tiesība + jaunbūve;



Apbūves tiesība – tiesība + ēka
(inženierbūve).

Zemes gabals apbūvei



Viss zemes gabals;



Īpašniekam piederošā zemes gabala daļa;



CL 1129.2 - piešķirot apbūves tiesību,
jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas
apbūves tiesība.



Apbūvei nepieciešamais zemes gabals tiek
noteikts, ievērojot būvniecības un citu
likumu prasības.

Zemes gabala noteikšana:



Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa
noteikumi Nr.263 ”Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi”.



Zemes vienības daļu reģistrē Kadastra
informācijas sistēmā.

Nepieciešams iesniegt:



Iesniegums VZD



grafiskais pielikums:

➢

pievieno mērnieka sagatavotu grafisko materiālu, kurā attēlota
plānotā zemes vienības daļa un norādītas koordinātas Latvijas
1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, vai zemes vienības
daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentus;



valsts institūcijas vai vietējās pašvaldības lēmums par zemes
vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam
piekrītošās zemes platības noteikšanu (ja to nav iesniegusi
vietējā pašvaldība vai valsts institūcija).

Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likums


kadastra subjekts — Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks vai,
ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs, kā arī apbūves tiesīgais;



nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības un pienākumi ir
piemērojami arī personai, kura zemesgrāmatā ierakstīta kā
apbūves tiesīgā, attiecībā uz būvi, kas celta uz apbūves
tiesības pamata.



Par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā
ieraksta arī ziņas par apbūves tiesīgo, ja būve celta uz apbūves
tiesības pamata.

MK noteikumi Nr.263 paredz:



Kadastra informācijas sistēmā reģistrē uz apbūves
tiesības pamata celtu nedzīvojamo ēku vai
inženierbūvi, ja tajā nav projektēta neviena
dzīvojamo telpu grupa.



Uz apbūves tiesības pamata uzceltu nedzīvojamo
ēku vai inženierbūvi Kadastra informācijas sistēmā
reģistrē kā patstāvīgu kadastra objektu, neiekļaujot
to nekustamā īpašuma sastāvā apbūves tiesības
spēkā esības laikā.

Ierobežojums



Uz apbūves tiesības pamata celtā nedzīvojamā
ēkā vai inženierbūvē apbūves tiesības spēkā
esības laikā Kadastra informācijas sistēmā
nereģistrē dzīvojamo telpu grupu vai reģistrētai
telpu grupai neaktualizē lietošanas veidu uz
dzīvojamo telpu grupu, kā arī būvei nemaina
galveno lietošanas veidu, kā rezultātā būve
saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvju
klasifikācijas jomā kļūtu par dzīvojamo māju.

Jāņem vērā:



pēc zemes vienības daļas reģistrēšanas
Kadastra informācijas sistēmā un kadastra
apzīmējuma piešķiršanas apbūves tiesību
varēs ierakstīt zemesgrāmatā.

CL 1129.1 pants :



Apbūves tiesībai piemērojami noteikumi,
kas attiecas uz nekustamām lietām, izņemot
pirmpirkuma tiesību un izpirkuma tiesību.



Zemes īpašnieks var vispārīgā kārtā
iegādāties apbūves tiesību, ja tā tiek
atsavināta.



Visas uz apbūvei nodoto zemes gabalu un
uz apbūves tiesību gulošās nastas,
apgrūtinājumi un tā uzturēšanai vajadzīgie
izdevumi jānes apbūves tiesīgajam. (CL
1129.4 otrā daļa)



Nekustamā īpašuma nodokli par apbūvei
nodoto zemes gabalu maksā apbūves
tiesīgais, ja līgumā nav pielīgts savādāk.

Par nekustamā īpašuma nodokli,
2.pants:
(21) Par nekustamā īpašuma īpašnieku šā likuma izpratnē
uzskatāms apbūves tiesīgais, ja Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā uz zemesgrāmatā ierakstītas
apbūves tiesības pamata reģistrēta ēka vai inženierbūve.
(11) Nekustamā īpašuma nodokli par Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un uz apbūves tiesības
pamata uzceltu ēku vai inženierbūvi maksā apbūves tiesīgais.


Izņēmums: nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai
piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu – zemi – maksā
apbūves tiesīgais.

7) ja taksācijas gadā apbūves tiesība
izbeidzas līdz ar zemesgrāmatā reģistrētās
apbūves tiesības termiņa notecējumu, tad
par ēku vai inženierbūvi, kas uzcelta uz
apbūves tiesības pamata, nekustamā
īpašuma nodokli maksā apbūvei nodotā
zemes gabala īpašnieks, sākot ar nākamo
mēnesi pēc apbūves tiesības termiņa
notecējuma.

Nodokļa samaksas pienākums:



Ja apbūves tiesību atsavina vai dāvina vai tā izbeidzas ar
zemes gabala īpašnieka un apbūves tiesīgā savstarpēju
vienošanos, zemesgrāmatā apbūves tiesīgā maiņu vai
apbūves tiesības izbeigšanos var reģistrēt pēc tam, kad ir
nomaksāts nodokļa pamatparāds, soda nauda un
nokavējuma nauda, kā arī veikts nodokļa maksājums par
taksācijas gadu, kurā apbūves tiesību atsavina vai dāvina, vai
apbūves tiesība izbeidzas ar savstarpēju vienošanos, un
zemesgrāmatu nodaļa par to ir pārliecinājusies tiešsaistes datu
pārraides režīmā.



šis regulējums neattiecas uz gadījumiem, kad apbūves tiesība
izbeidzas ar termiņa notecējumu.

Apbūves tiesības termiņš



apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt
mazāks par desmit gadiem (1129.2 pants).



Latvijas Civillikums neregulē maksimālo
termiņu. Citu valstu regulējumos maksimālais
termiņš ir noteikts – 99 gadi.

Atlīdzība par apbūves
tiesībām:


Piešķirot apbūves tiesību, jānoteic maksa
par apbūves tiesību un tās maksāšanas
termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par
atlīdzību.



Maksa par apbūves tiesību jānoteic naudā.



Ja nav norunāts citādi, tad maksai par
apbūves tiesību attiecīgi piemērojami
noteikumi par nomas līgumu.

Atlīdzības prasība nomas maksai
CL:


CL 2120.p. - Nomas vai īres maksai jābūt
patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu, un
tādēļ to nedrīkst nolikt tikai izskata pēc.



Publiskas personas gadījumā - sākotnējai
maksai par apbūves tiesību būtu jābūt
sertificēta speciālista noteiktai tirgus nomas
maksai (Finanšu ministrijas ieskats).

Apbūves tiesīgā un zemes
īpašnieka tiesības un pienākumi:
 Nosakāmi

apbūves tiesību līgumā
pusēm savstarpēji vienojoties.
 Latvijas normatīvie akti neregulē
apbūves tiesīgā un zemes
īpašnieka savstarpējās attiecības
realizējot apbūves tiesību.

Zemes īpašnieka likumā noteiktās
tiesības un pienākumi:
Zemes gabala īpašniekam ir pienākums :
- atļaut apbūves tiesīgajam lietot apbūvei nodoto
zemes gabalu, ciktāl tas nepieciešams apbūves
tiesības izlietošanai.
 Zemes gabala īpašniekam ir tiesības:
- saņemt no apbūves tiesīgā maksu, ja tāda ir
noteikta;
- pēc apbūves tiesības izbeigšanās prasīt atlīdzināt
visus zaudējumus, kurus apbūves tiesīgais viņam
nodarījis, lietojot apbūvei nodoto zemes gabalu.


2018.gada 11.aprīļa spriedums lietā
Nr.C202168 17 par apbūves tiesību izbeigšanu
un lietu tiesību dzēšanu zemesgrāmatā



ilgstoši kavēta līgumsaistību izpilde – nav maksāta
nomas maksa.



pamats – 1129.7 pirms zemes grāmatās reģistrētā
apbūves tiesības termiņa notecējuma apbūves
tiesība izbeidzas ar tiesas spriedumu.



1129.8 zemes gabala īpašnieks var prasīt apbūves
tiesības izbeigšanu gadījumos, kas paredzēti
līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu.



Vienlaicīgi izlemj jautājumu par lietu tiesību ieraksta
dzēšanu zemesgrāmatā.

Apbūves tiesību izbeigšanās:
Ar termiņa notecējumu apbūves tiesība izbeidzas pati
no sevis.

Ierobežojums:
Izbeidzoties apbūves tiesībai, izbeidzas visas trešo personu lietu
tiesības, kas nodibinātas uz apbūves tiesību. (Ķīlas tiesības un citi
zemesgrāmatā ierakstīti apgrūtinājumi kā lietu tiesība).


Ja apbūves tiesība izbeidzas ar termiņa notecējumu
(Civillikuma 1129.7 panta pirmā daļa), tad zemesgrāmatu
nodaļas tiesnesis lēmumu par apbūves tiesības izbeigšanu
pieņem ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc apbūves
tiesības termiņa notecējuma, pamatojoties uz ieinteresētās
personas lūgumu, kas izteikts, ierakstot apbūves tiesību
zemesgrāmatā.



Apbūves tiesība pirms zemesgrāmatā
reģistrētā apbūves tiesības termiņa
notecējuma izbeidzas:

1) tiesību sakritumu vienā personā;
2) tiesas spriedumu;
3) savstarpēju vienošanos.



Zemes gabala īpašnieks var prasīt apbūves tiesības izbeigšanu vai
pārdošanu piespiestā izsolē:

1) ja apbūves tiesīgais būtiski pārkāpj līgumā par apbūves tiesības
piešķiršanu paredzētos ierobežojumus apbūvei vai pasliktina apbūvei
nodotā zemes gabala stāvokli;
2) citos gadījumos, kas paredzēti līgumā par apbūves tiesības
piešķiršanu.


Ierobežojums :

Zemes gabala īpašnieks tiesības prasīt apbūves
tiesības izbeigšanu vai pārdošanu piespiestā izsolē var
izmantot, ja pēc viņa pieprasījuma pārtraukt un
novērst pārkāpumu apbūves tiesīgais to nav izdarījis.

Trešo personu aizsardzība:



Ja apbūves tiesība ir apgrūtināta ar lietu
tiesībām par labu trešajām personām un
tās izbeigšana, zemes gabala īpašniekam
prasot apbūves tiesības izbeigšanu vai
pārdošanu piespiestā izsolē, nav
iespējama, neaizskarot šo personu tiesības,
pieļaujama tikai apbūves tiesības
pārdošana piespiestā izsolē.

Apbūves tiesību pārdošana



Pārdošana tiek veikta pēc nekustamā
īpašuma pārdošanas noteikumiem.



Pārdodot zemes gabalu – apbūves
tiesīgais nenotikušas izsoles gadījumā arī
tiesīgs paturēt nekustamo īpašumu sev par
nenotikušās izsoles sākumcenu.



tiesības paturēt apbūves tiesību ir arī zemes
gabala īpašniekam.



Apbūves tiesību uz parādnieka rēķina pēc tiesu
izpildītāja pieprasījuma novērtē sertificēts
nekustamā īpašuma vērtētājs, nosakot apbūves
tiesības piespiedu pārdošanas vērtību.



Apbūves tiesības izsole, izsoles akta apstiprināšana
un apbūves tiesības nostiprināšana uz ieguvēja
vārda notiek pēc noteikumiem, kādi paredzēti
nekustamā īpašuma izsolei. Paziņojumu par izsoli
tiesu izpildītājs ierakstītā sūtījumā nosūta arī zemes
gabala īpašniekam.

Zemes īpašnieka tiesības pēc
apbūves tiesības izbeigšanās:


Uz apbūves tiesības pamata uzceltā nedzīvojamā
ēka (inženierbūve) pēc apbūves tiesības
izbeigšanās kļūst par zemes gabala būtisku daļu. –
Nekustamā īpašuma vienotības princips.



Izbeidzoties apbūves tiesībai (Civillikuma 1129.9
panta pirmā daļa), uz tās pamata celto ēku (būvi)
pievieno nodalījumam, kurā ierakstīts ar apbūves
tiesību saistītais zemes gabals, un slēdz apbūves
tiesības nodalījumu.

Izbeigšanas noteikumi:



Zemes gabala īpašnieks uz apbūves tiesības
pamata uzcelto nedzīvojamo ēku (inženierbūvi)
iegūst īpašumā bez atlīdzības, ja vien atlīdzība
apbūves tiesīgajam nav noteikta līgumā par
apbūves tiesības piešķiršanu.



Līgumā par apbūves tiesības piešķiršanu var noteikt,
ka apbūves tiesīgajam pirms apbūves tiesības
izbeigšanās ir pienākums atbrīvot zemes gabalu no
nedzīvojamās ēkas (inženierbūves).

Identificētās prakses
problēmas:


➢

Izmantojot apbūves tiesību kā ķīlas priekšmetu, kredītiestādes
ir daudz uzmanīgākas, kas rada grūtības finansējuma
piesaistē. Iepriekš, kreditējot būvju celtniecību brīvprātīga
dalītā īpašuma ietvaros, kredītiestādes neinteresēja līguma
noteikumi vai citi apstākļi, turklāt būves kā ķīlas priekšmeta
vērtība tika noteikta kā klasiskam nekustamā īpašuma
objektam (tādam, uz kuru īpašuma tiesības nav ar nosacījumu
aprobežota):
nav iespējams nodibināt vairākas apbūves tiesības uz vienu zemes vienību,
lai celtu dažādas būves vienu virs otras;

➢

apbūves tiesīgajam nav ekskluzīvu tiesību ierosināt publiskas personas zemes
atsavināšanu;

➢

apbūves tiesībai ir nepieciešama noteikta zeme viena nekustamā īpašuma
ietvaros, bet ostu pārvalžu pārvaldītajās teritorijās nekustamie īpašumi ir
sadrumstaloti (pieder gan publiskām, gan privātām personām) un pēc
struktūras izskatās kā raibs paklājs;

➢

izmantojot apbūves tiesību nevar celt vairākas būves uz vienas zemes
vienības, katru no šīm būvēm ierakstot atsevišķā zemesgrāmatas nodalījumā.

Paldies par uzmanību!

