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Nepilsoņi un īpašumtiesības
Latvijas pilsētās
Pamatnormu, kas nosaka saistību starp pilsonību un
īpašumtiesībām, satur LR Konstitucionālā likuma "Cil
vēka un pilsoņa tiesības un pienākumi" 9.pants: "Tikai
pilsoņiem var nodot īpašumā vai pārdot zemi un citus
dabas resursus, izņemot gadījumus, kad Latvijas Re
publikas noslēgtajos starptautiskajos līgumos noteik
ta cita kārtība". Tādējādi īpašumtiesības uz zemi pieder
vienīgi Latvijas pilsoņiem.
Zināmā mērā pretrunā ar šo principu nonāk cits
pamatprincips, proti, restitūcija (padomju laikā
nacionalizēto vai citādi nelikumīgi atsavināto īpašu
mu atgriešana bijušiem likumīgiem īpašniekiem). Li
kums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pil
sētās"2 nosaka šādu zemes īpašuma tiesību subjektu
loku: valsts, ārvalstis (to diplomātisko vai konsulāro
misiju vajadzībām), pašvaldības, Latvijas Republikas
pilsoņi, kā arī citas personas saskaņā ar Latvijas Re
publikas likumiem un Saeimas apstiprinātiem starp
tautiskajiem līgumiem. īpašumtiesību atjaunošanas
gadījumā personas pilsonībai nav būtiskas nozīmes.
Saskaņā ar likuma "Par zemes reformu Latvijas Re
publikas pilsētās" 9.panta 1 .daļu zemes īpašuma tiesī
bas tiek atjaunotas fiziskajām personām - bijušajiem
zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem - uz zemes
gabaliem, kuri viņiem piederēja 1940.g. 21.jūlijā pil
sētu pašreizējās administratīvajās robežās neatkarīgi
no pieprasītāju pilsonības.
Tātad, pēc pamatlikumu par zemes īpašumtiesībām
pieņemšanas situācija bija šāda: nepilsoņi varēja iegūt
zemi īpašumā,vienīgi mantošanas ceļā tajā gadījumā,
ja viņi bija Latvijas pilsoņu - bijušo zemes īpašnieku
pēcteči, bet nevarēja nopirkt zemi vai iegūt to īpašumā
kādā citā ceļā.
Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Re
publikas pilsētās"3, kuri tika pieņemti 1994.gada bei
gās, nedaudz paplašināja iespējamo zemes pircēju loku.
Zemi, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemes
grāmatā, zemes reformas laikā tika atļauts pirkt ne tikai
valsts, pašvaldību uzņēmumiem un Latvijas Republi
kas pilsoņiem,bet arī Latvijā reģistrētajām uzņēmēj
sabiedrībām, no kuru pamatkapitāla vairāk nekā puse
pieder Latvijas Republikas pilsoņiem, kā arī Latvijā
reģistrētajām ārvalstu uzņēmējsabiedrībām no valstīm,
ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi starptautiskus

līgumus par ārvalstu investīciju veicināšanu un
aizsardzību (līgumiem jābūt apstiprinātiem Saeimā un
jāstājas spēkā). Līdz ar to personas, kuras nav Latvi
jas pilsoņi, varēja netieši iegūt zemi īpašumā, izman
tojot tām piederošās daļas uzņēmējsabiedrībās. Taču
likumdevējs izslēdza situāciju, kad zemes gabals
nokļūst pilnīgā nepilsoņu kontrolē, iestrādājot likumā
šādu aizsargmehānismu: ja tiek pārkāpti šie noteiku
mi, zemes īpašums gada laikā ir jāatsavina.4 Tas attie
cas arī uz gadījumu, ja uzņēmējsabiedrības īpašnieku
maiņas rezultātā nepilsoņi iegūst vairāk nekā pusi no
uzņēmējsabiedrības pamatkapitāla.
Atšķirībā no zemes īpašumtiesībām nepilsoņu
īpašuma tiesības uz dzīvokļiem un mājām ir daudz
plašākas.Saskaņā ar 1991.gada 4. decembrī pieņemto
likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju"5 dzī
vokli varēja iegūt īpašumā jebkurš dzīvokļu celtniecī
bas kooperatīva biedrs neatkarīgi no viņa pilsonības,
ja viņš pilnīgi vai daļēji nomaksājis paju par viņa lie
tošanā nodoto dzīvokli un ja viņš tika uzņemts par
kooperatīva biedru, nepārkāpjot likumdošanas aktus
(tai skaitā par pierakstīšanos un imigrāciju).
Sākotnējais likuma variants paredzēja, ka privatizēts
kooperatīvais dzīvoklis var tikt atsavināts vienīgi Latvi
jas iedzīvotājam, kurš nodzīvojis un bijis pastāvīgi
pierakstīts Latvijā pēdējos 16 gadus, vai Latvijas pil
sonim, kas atgriežas Latvijas Republikā no citas
valsts6. Tātad, daļai nepilsoņu nebija iespēju nopirkt
privatizētu kooperatīvo dzīvokli. 1995.g. 31.augustā
Saeima pieņēma minētajā likumā7 grozījumus, ar ku
riem šis ierobežojums tika atcelts.
1995.gada 28. septembrī pieņemtais LR likums "Par
dzīvokļa īpašumu"8 nesatur nekādus dzīvokļa īpašum
tiesību ierobežojumus pēc pilsonības kritērija. Saskaņā
ar šo likumu dzīvokļa īpašnieks ir jebkura fiziska vai
juridiska persona, kas likumīgi ieguvusi dzīvokļa
īpašumu daudzdzīvokļu mājā.
Likums "Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju
privatizāciju", kas pieņemts 1995.g. 21.jūnijā9, paredz,
ka iegūt dzīvokli īpašumā šājās mājās privatizācijas
ceļā var privatizācijas sertifikātu īpašnieki - LR pil
soņi, nepilsoņi (t.i. personas, kurām saskaņā ar liku
mu ir tiesības uz LR izsniegto nepilsoņa pasi) un per
sonas, kurām ir pastāvīga uzturēšanas atļauja10. Vienīgā
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formālā atšķirība starp pilsoņiem un nepilsoņiem ir
šāda: privatizējot dzīvokli, pilsonis iegūst īpašumā arī
ideālo zemes gabalu, bet nepilsonis iegūst šo zemes
gabalu nomā uz 99 gadiem.
1993.g. 11.maijā pieņemtā likuma "Par valsts un
pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"11
2.panta 5.daļa paredzēja, ka valsts un pašvaldības var
pārdot fiziskām personām dzīvokļus jaunuzceltās vai
kapitāli izremontētās valsts un pašvaldību mājās, kā
arī kreditēt pircēju šajā gadījumā. Šo palīdzības veidu
varēja saņemt tikai Latvijas pilsoņi. Taču ar 1995.g.
5.oktobrī pieņemtajiem minētā likuma grozījumiem12
šīs normas tika izslēgtas.
Tātad pamatlikumi, kas nosaka dzīvokļu privatizā
cijas kārtību un dzīvokļa īpašuma tiesību pamatus,
neierobežo nepilsoņu iespējas iegādāties dzīvokli
privātīpašumā.
Tomēr šo likumu praktiskās īstenošanas gaitā
pašvaldību līmenī pieņemti daži normatīvie akti, kuru
mērķis radīt šķēršļus nepilsoņu dzīvokļu īpašumtiesī
bu iegūšanai.
Piemēram, Rīgas Dome 1994.g. 4. oktobrī pieņēma
"Noteikumus personām, kuri vēlas iegūt savā īpašumā
dzīvokli dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajā sabiedrībā
Rīgā"13. Saskaņā ar tiem dzīvokli kooperatīvajā sabied
rībā var iegūt savā īpašumā ikviens Latvijas Republi
kas pilsonis, kā arī iedzīvotājs, kuram ir pastāvīgas
uzturēšanas atļauja un kurš Rīgā ir pastāvīgi pierak
stīts ne mazāk kā pēdējos 16 gadus. Šie noteikumi
neļauj daļai nepilsoņu pirkt dzīvokli kooperatīvajā sa
biedrībā. Bez tam pastāvīgiem Latvijas iedzīvotājiem
uzturēšanās atļaujas netiek izsniegtas, jo to tiesiskais
statuss tiek noteikts citādi. Tomēr uz šī formālā pama
ta - uzturēšanas atļaujas trūkums - daudzos gadījumos
nepilsoņiem tika atteikta dzīvokļa pirkšanas iespējas14.
Arī īres tiesības uz dzīvokļiem, ko atstāj īrnieki
izceļotāji, pašvaldību organizētās izsolēs tika pārdotas
tikai Latvijas pilsoņiem (īres tiesības privatizācijas

1

gaitā faktiski nosaka ari turpmākās īpašuma tiesības).
Šī kārtība tika grozīta tikai ar 1996.g. 2.aprīļa Rīgas
Domes lēmumu15, jo pilsoņu vidū nebija pietiekoša
pretendentu skaita.
Sākoties dzīvokļu paātrinātai privatizācijai, Rīgas
Dome ar savu lēmumu pieprasīja no nepilsoņiem, kuri
vēlējās privatizēt dzīvokļus, likumā neparedzētos
papildu dokumentus16. Šīs lēmums tika apturēts ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra
rīkojamu17.
Tātad pašvaldību centieni traucēt nepilsoņu dzīvokļa
īpašuma tiesību īstenošanu bieži aizkavē brīvā dzīvokļu
tirgus izveidošanu. Dažos gadījumos pašvaldības, rīko
joties savu pilnvaru ietvaros, panāk savu mērķi un ie
vieš nepilsoņiem zināmus ierobežojumus.
Jāatzīmē, ka zemes īpašumtiesību ziņā stāvoklis
lauku apvidos būtiski atšķiras no situācijas pilsētās.
Atšķirībā no pilsētām, bez likuma par zemes reformu
jau 1992.gadā 9.jūlijā tika pieņemts likums "Par zemes
privatizāciju lauku apvidos", kas vēlāk tika arī
vairākkārt grozīts18. Zemes īpašumtiesību ierobežojumi
nepilsoņiem laukos ir tikpat būtiski kā pilsētās, taču
pēdējie likumu grozījumi, kuri tika apspriesti Saeimā
1996. gada decembri, bija vērsti uz daudz brīvāka zemes
tirgus ieviešanu laukos. Nekavēsimies pie šī jautāju
ma sīkāk, jo tas pārsniedz šī raksta ietvarus.
Nobeigumā jāatzīmē, ka 1996.gadā valdība sagata
voja arī grozījumu projektu likumdošanā par zemes
īpašumtiesībām pilsētās, lai būtiski paplašinātu to per
sonu loku, kurām ir zemes īpašumtiesības Latvijas pil
sētās. Raksta sagatavošanas brīdī šo grozījumu liktenis
vēl nebija zināms.
Skaidrs, ka, turpinot Latvijas integrēšanu Eiropas
sabiedrībā, likumdošanai būs jāattīstās brīva zemes tir
gus ieviešanas virzienā, jo pretējā gadījumā izredzes
pievienoties Eiropas Savienībai pārskatāmajā nākot
nē ir visai apšaubāmas.
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