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Satversmes tiesas spriedumā norādītais 

«Tādējādi reliģiskās organizācijas statusa nepārtrauktība, ievērojot 
Satversmē ietvertos principus, tostarp valsts nepārtrauktības 
principu, var tikt konstatēta, izskatot jautājumu par juridiska 
fakta konstatēšanu. Šāda jautājuma izskatīšana atbilstoši 
Civilprocesa likuma 288. pantam ir vispārējās jurisdikcijas tiesas 
kompetencē 
Šāda jautājuma izskatīšana, ciktāl juridiskā statusa nepārtrauktība 
nav atzīta ar normatīvo aktu, atbilstoši Satversmes 85. pantam un 
Satversmes tiesas likuma 1. un 16. pantam nav Satversmes tiesas 
kompetencē» 



Ko nosaka likums attiecībā uz īpašumu 
atgūšanu? 

Likuma «Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām» 6.pants: 
•  Tiesības atgūt nelikumīgi atsavinātos īpašuma objektus atbilstoši saviem statūtiem 

(satversmei, nolikumam) ir reliģiskajām organizācijām, kuras 1940.gadā bija reģistrētas 
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Baznīcu un konfesiju departamentā vai 
Sabiedrisko lietu ministrijas Preses un biedrību departamentā, ja tās netika pārtraukušas 
reliģisko darbību un ir atjaunojušas savu juridiskās personas statusu.  

•  Par īpašuma tiesību pārmantotājām var atzīt atjaunotās reliģiskās organizācijas, kas 
pieder pie tās pašas konfesijas, pie kuras piederēja bijusī reliģiskā organizācija, ja to 
statūtos (satversmē, nolikumā) formulētie mērķi, uzdevumi un pamatmācība, kā arī 
tiesiskais statuss, nosaukums un darbības teritorija ir tādi paši. īpašuma tiesību 
pārmantojamību pēc attiecīgā reliģiskā centra atzinuma konstatē tiesa, bet, ja centra 
nav, — tiesa izprasa Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu konsultatīvās 
padomes atzinumu. 

•  Jautājumu par ārvalstu reliģisko organizāciju īpašuma tiesību atjaunošanu katrā 
atsevišķā gadījumā izlemj Latvijas Republikas valdība. 

 



Ja rodas strīds par īpašuma tiesībām? 

Likuma «Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām» 
15.pants: 
•  Strīdus starp reliģiskajām organizācijām, kā arī starp reliģiskajām 

organizācijām un citām juridiskajām vai fiziskajam personām par 
īpašuma atdošanu izskata tiesa likumdošanas aktos noteiktajā 
kārtībā. 



Vai pastāv speciāla kārtība īpašuma 
atgriešanai reliģiskām organizācijām? 

•  Civilprocesa likuma 251.pants uzskaita lietas, kuras tiesa izskata 
sevišķā tiesāšanas kārtībā nevis prasības kārtībā 
•  Minētā panta 6.punkts nosaka, ka sevišķā tiesāšanās kārtībā var 

skatīt lietas par tādu faktu konstatēšanu, kuriem ir juridiska 
nozīme 
•  Civilprocesa likuma 288.panta pirmā daļa nosaka, ka: 

•  tiesa izskata lietas par tādu faktu konstatēšanu, no kuriem atkarīga fizisko 
un juridisko personu mantisko un nemantisko tiesību rašanās, grozīšanās vai 
izbeigšanās 



Vai Civilprocesa 288.panta kārtībā var atgūt 
īpašumu? 

• Civilprocesa likuma 288.panta otrā daļa neparedz tādu 
faktu konstatēšanu, kas dotu tiesības prasīt atzīt īpašuma 
tiesības: 
•  1) fizisko personu radniecības attiecībām; 
•  2) personu atrašanos apgādībā; 
•  3) adopcijas reģistrāciju, laulības noslēgšanas vai šķiršanas reģistrāciju, nāves reģistrāciju; 
•  4) tiesību nodibinošu dokumentu (izņemot pases un apliecības, kuras izdod civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas iestādes) piederību fiziskajai personai, kuras vārds, tēvvārds, uzvārds vai 
dzimšanas dati, kas norādīti dokumentā, nesakrīt ar šīs personas vārdu, tēvvārdu, uzvārdu vai 
dzimšanas datiem, kas norādīti pasē vai dzimšanas apliecībā; 

•  5) tiesību nodibinošu dokumentu piederību juridiskajai personai, kuras nosaukums vai 
reģistrācijas dati, kas norādīti dokumentā, nesakrīt ar šīs personas nosaukumu vai reģistrācijas 
datiem, kas norādīti attiecīgajā reģistrā; 

•  6) personas nāvi noteiktā laikā un noteiktos apstākļos, ja dzimtsarakstu nodaļa atsakās 
reģistrēt miršanas gadījumu 



Vai izeja ir Civilprocesa likuma 288.pants 
trešā daļa? 

•  3.daļa: «Tiesa konstatē arī citus faktus, kuriem ir juridiska 
nozīme, ja spēkā esošie normatīvie akti neparedz citādu kārtību 
to konstatēšanai» 
•  Tomēr Civilprocesa likuma 289.pants norāda, ka īpašumu 

atjaunošanas strīdi nav pakļauti šim specifiskam regulējumam: 
•  289.pants. Juridisko faktu konstatēšanai nepieciešamie noteikumi:  

•  «Tiesa konstatē juridiskos faktus tikai tad, ja iesniedzējam nav iespējams 
citādā kārtībā saņemt attiecīgos dokumentus, kas apstiprina šos faktus, vai 
ja šie dokumenti nozaudēti, nozagti vai iznīcināti un zudusi iespēja tos 
atjaunot» 



Uz to norāda arī tiesu prakse un doktrīna 

•  Doktrīna, CPL komentāri: “Visbiežāk šo pantu piemēru gadījumos, kad 
pieteicējs zemesgrāmatu nodaļā nevar iesniegt nepieciešamos 
dokumentus īpašuma tiesību nostiprināšanai”.  

•  Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2005.gada 16. novembra 
SPRIEDUMS lietā Nr. SKC – 77: 
•  «Sagatavojot iztiesāšanai lietu, kas ierosināta sevišķās tiesāšanās kārtībā, 

nepieciešams noskaidrot, kuras fiziskās un juridiskās personas var būt 
ieinteresētas šīs lietas izspriešanā. 

Praksē CPL 288.pants darbojas noteiktos gadījumos, kad nepastāv strīds par 
īpašuma tiesību atzīšanu: 

 Piemēram, kad dabā pastāv ēka, bet par kuru nav nekādu dokumentu. Tādā 
 gadījumā, ja nepastāv strīds ar citu ieinteresēto personu, tiesa atzīst īpašuma 
 tiesības.  

 
 



Ja starp reliģiskām organizācijām pastāv 
strīds? 

•  Civilprocesa likuma 258.pants «Pieteikuma atstāšana bez 
izskatīšanas»: 
•  Ja sevišķā tiesāšanas kārtībā izskatāmajā lietā rodas strīds par 

tiesībām un šis strīds izšķirams tiesā prasības kārtībā, tiesa 
atkarībā no strīda satura pieteikumu atstāj bez izskatīšanas vai 
tiesvedību aptur līdz strīda izšķiršanai. 



Secinājums par Satversmes tiesas sprieduma 
ietekmi uz reliģisko organizāciju īpašuma strīdiem 

•  Satversmes tiesas spriedums nozīmē, ka var būt vairākas baznīcas vienā 
konfesijā, taču spriedums neko nemaina attiecībā uz īpašumu strīdiem 

•  Jebkurā gadījumā reliģiskai organizācijai būs jāpierāda, ka tā atbilst 
likuma “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 6.panta 
prasībām, lai pretendētu uz īpašuma atdošanu 

•  Maz ticams, ka šāds prasības ir iespējamas sakarā ar likuma «Par 
īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām» noteikto prekluzīvi 
materiāltiesisko termiņu savu tiesību pieteikšanai 

•  Īpašumi, kas jau ir atdoti reliģiskām organizācijām, nav atdodami citām 
reliģiskām organizācijām caur likumu «Par īpašumu atdošanu 
reliģiskajām organizācijām» 


