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Priekšvārds 

Godātais lasītāj! 
 
Daudziem, kam dzīves laikā rodas nepieciešamība kārtot mantojuma 

lietas, nākas secināt, ka tas nemaz nav vienkārši. Par mantojuma tālāko 
likteni var sākt rūpēties pats mantojuma atstājējs, sastādot testamentu 
(privātu vai publisku) vai noslēdzot mantojuma līgumu. Bet vislielākās 
grūtības var rasties mantiniekiem pēc tam, kad ir atklājies mantojums un 
jākārto mantojuma iegūšana likumā noteiktajā kārtībā, jo bieži rodas 
strīdi starp mantiniekiem par mantojuma tiesībām vai par mantojuma 
sadali. Tāpēc ir nepieciešamas zināšanas par mantojuma tiesībām, kuras 
noteiktas Civillikumā, un šo tiesību procesuālo realizēšanu saskaņā ar 
Civilprocesa likuma normām. 

Mantojuma tiesības ir cieši saistītas ar lietu (īpašuma) tiesībām, jo 
pēc cilvēka nāves viņa īpašums pārvēršas mantojumā, un mantojums 
kļūst par mantinieka īpašumu. Tās ir saistītas arī ar ģimenes tiesību 
normām, jo mantinieki parasti ir mirušā tuvinieki un citi radinieki, ar 
saistību tiesībām, jo uz mantinieku pāriet daudzas mantojuma atstājēja 
saistības, un arī ar citām tiesību normām. 

Latvijas 1937.gada Civillikums, kas stājās spēkā 1938.gada 
1.janvārī, novērsa iepriekšējo sarežģīto mantojumu kārtošanas sistēmu 
Latvijā, kas bija atšķirīga dažādos Latvijas novados un pilsētās. Šī 
Civillikuma darbība tika pārtraukta 1940.gada 25.novembrī, kad Latvijā 
tika ieviests Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas 
1922.gada Civilkodekss, kurš, izņemot nelielu laika posmu kara gados, 
bija spēkā Latvijā līdz 1964.gada 31.maijam. Sākot ar 1964.gada 1.jūniju, 
Latvijas teritorijā bija spēkā 1963.gada 27.decembrī apstiprinātais 
Latvijas PSR Civilkodekss un Latvijas PSR Civilprocesa kodekss.  

Latvijas Republikas 1937.gada Civillikums mantojuma tiesību daļā 
tika atjaunots un ar nelieliem grozījumiem stājās spēkā tikai 1992.gada 
1.septembrī, un līdz ar to būtiski mainījās mantojuma tiesiskās attiecības 
un mantojuma lietu kārtošanas procedūra. Mantojuma lietas turpmāk 
vairs nebija jākārto pie notāra, bet gan tiesā. Taču papildinājums 
Civilprocesa kodeksā par mantojuma lietu izskatīšanas kārtību tika 
izdarīts tikai 1993.gada 20.janvārī. Tomēr daudzus jautājumus par 
mantojuma lietu izskatīšanu tiesās šīs procesuālās normas neregulēja. 
Piemēram, nebija īstas skaidrības, kādam jābūt pieteikuma saturam par 
pēdējās gribas rīkojuma aktu stāšanos likumīgā spēkā un par 
apstiprināšanos mantojuma tiesībās pēc likuma, kādi dokumenti 
jāpievieno pieteikumam utt. Bija neskaidrības arī materiālo tiesību normu 
piemērošanā. 
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Lai novērstu trūkumus tiesu darbā mantojuma lietu izskatīšanā un 
nodrošinātu vienveidīgu tiesu praksi, Latvijas Republikas Augstākās 
tiesas plēnums 1995.gada 27.martā pieņēma lēmumu Nr.1 "Par likumu 
piemērošanu mantojuma lietās", kurā daļēji tika izskaidrotas tiesu praksē 
radušās problēmas. Daudzi no šajā plēnuma lēmumā dotajiem 
izskaidrojumiem vēlāk tika ietverti jaunajā Civilprocesa likumā, kas 
stājās spēkā 1999.gada 1.martā. Tika pastiprināta arī mantinieku interešu 
aizsardzība no līdzmantinieku nelabticīgas rīcības. 

Pēc Civillikuma mantojuma tiesību daļas spēka atjaunošanas Latvijā 
lielu ieguldījumu mantojuma tiesību izskaidrošanā ir devis Augstākās 
tiesas senators Dr. iur. Rolands Krauze. Savās publikācijās viņš uzsāka un 
turpina risināt daudzas mantojuma tiesību aktuālās problēmas. 

Gribu izteikt cerību, ka arī šis izdevums, kas nosaukts par zinātniski 
praktisku komentāru, būs neliels ieguldījums juridiskās domas attīstībā 
mantojuma tiesībās un varēs tikt izmantots kā praktisks līdzeklis 
mantojuma lietu kārtošanai. Tas ir domāts plašam lasītāju lokam: 
studentiem, advokātiem, tiesu un prokuratūras darbiniekiem, kā arī visiem 
citiem, kurus interesē mantojuma tiesiskās attiecības. 

Ja iepriekšējā darbā "Mantojumu kārtošana", kas izdots 1996.gadā, 
koncentrētā veidā tika izskaidrota mantošanas kārtība un ar to saistīto 
tiesību normu praktiska piemērošana, tad šajā darbā šos jautājumus ir 
mēģināts iztirzāt plašāk, apkopojot un daļēji izmantojot arī vēlāka laika 
publikācijas, komentējot ar mantošanu saistītās Civillikuma un 
Civilprocesa likuma normas un aktuālās problēmas mantojuma lietu 
izskatīšanā tiesās. 

Diezgan plaši izmantota pirmskara laika juridiskā literatūra, kas 
izdota sakarā ar Civillikuma spēkā stāšanos. Pēc Civillikuma mantojumu 
daļas spēka atjaunošanas pazīstamais jurists Andris Grūtups, būdams vēl 
Augstākās padomes deputāts, nodeva autora rīcībā daudzu publikāciju 
kopijas un tādējādi rosināja pievērsties mantojuma tiesību dziļākai 
izpētei. Jāatzīmē, ka daži autori atsevišķus mantojuma tiesību institūtus ir 
analizējuši pietiekami dziļi, izsakot savu viedokli daudzos jautājumos. Te 
jāmin V.Briedis ("Mantojuma pieņemšana un mantojuma atraidīšana," 
1939.), K.Dāle ("Iepriekšēji saņemtā pievienojums", 1938.), J.Kalniņš 
("Priviliģēti testamenti pēc Latvijas Civillikuma", 1938.) u.c. Ir izdarītas 
daudzas atsauces uz civiltiesību autoritātes prof. V.Sinaiska darbiem, 
kuros analizētas mantojuma tiesību normas. 

Ņemot vērā, ka 1937.gada Civillikumā ir iekļautas negrozītas 
daudzas mantojuma tiesību normas no 1864.gada Vietējo civillikumu 
kopojuma, izmantoti V.Bukovska sastādītie komentāri pie šiem 
likumiem, kā arī prof. K.Ērdmaņa, prof. I.Tjutrjumova u. c. civiltiesību 
speciālistu darbi par Baltijas privāttiesību sistēmu, jo šo autoru izteiktie 
viedokļi nav zaudējuši savu vērtību arī tagad. 
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Nedaudz ir pieminētas arī agrāko tiesību sistēmu (īpaši romiešu) 
korespondējošas normas un attīstības vēsture, kā arī citu valstu likumi par 
mantojuma tiesībām ar nolūku parādīt to savstarpējo saistību vai būtiskas 
atšķirības, kas, iespējams, palīdzēs izprast mantojuma tiesību atsevišķu 
institūtu būtību un attīstības tendences no šodienas viedokļa. 

Sevišķu vērību mēģināts pievērst tiesu prakses materiāliem, lai 
parādītu, kā praktiski tiek tulkotas un piemērotas likumu normas. 
Izmantoti gan pirmās instances, gan apelācijas instances tiesu, bet 
visbiežāk Augstākās tiesas Senāta spriedumi. Saskaņā ar likuma "Par 
tiesu varu" 16.pantu spriedumiem, kas stājušies likumīgā spēkā, ir likuma 
spēks, visiem tie ir obligāti un tāpēc, neraugoties uz dažkārt tajos 
esošajiem trūkumiem un nepilnībām, pret tiem jāizturas ar tādu pašu 
cieņu kā pret likumu.  

Dokumentu paraugi, tāpat kā iepriekšējā izdevumā, nav domāti to 
burtiskai atdarināšanai, iespējami arī citi varianti. Parādīts vienīgi 
dokumentu saturs, to noformēšana atkarīga no katra konkrētā gadījuma 
apstākļiem. 

Jāatzīmē, ka komentāros ne vienmēr būs atrodama gatava atbilde uz 
visiem jautājumiem. Dažreiz ir tikai norāde uz atšķirīgiem viedokļiem, 
novērtējums atstāts lasītāju ziņā. Ievērojamais Indijas neatkarības cīnītājs 
Mahātma Gandijs ir teicis: "Viedokļu atšķirību nekad nevajag uztvert kā 
naidīgumu. Pretējā gadījumā mēs ar sievu būtu mūžīgi ienaidnieki. Es 
nepazīstu uz pasaules divus cilvēkus, kam nebūtu domstarpību..."  

Arvien rodas jaunas problēmas, uz kurām atbildi varēs dot tikai 
turpmākie pētījumi un tiesu prakse.  

Paldies visiem, kas veicinājuši šā izdevuma tapšanu un izdošanu. 
 
 

Ar cieņu 

Zigmants Gencs 
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1. Mantojuma jēdziens 

1.1. Mantojuma vispārīgs raksturojums 

Tēmas: 
Mantojuma tiesības 
Mantinieks 
Mantotspēja 
Mantojums kā juridiska persona 
Aicinājums mantot 
 
Mantojuma tiesības. Ja nākas dzirdēt kādu sakām, piemēram: "Tas 

ir Morberga nams, kuru viņš novēlējis Latvijas Universitātei" vai "Šī 
manta piederējusi manam vectēvam", – tad sacītais vedina domāt ne par 
tagadējiem īpašniekiem, bet par šo mantu radītājiem un bijušajiem 
īpašniekiem. Cilvēks dzīvo tikai vienu mūžu, bet viņa darba augļi kā 
mantojums var pāriet no paaudzes uz paaudzi. 

Mantojuma pāreju regulē mantojuma tiesības, tās pastāv kopš sirmas 
senatnes un ir vēsturiski cieši saistītas ar privātīpašuma attīstību. Tām ir 
liela nozīme sabiedrības dzīvē. Ja nebūtu mantojuma tiesību, tad mirušā 
parādnieki atbrīvotos no parādiem, bet kreditori nevarētu realizēt savas 
pretenzijas uz mirušā mantu, šī manta nevienam nepiederētu. Saskaņā ar 
mantojuma tiesībām visa mirušās personas manta, tiesības, izņemot tīri 
personiskās, un pienākumi kopumā pāriet uz mantiniekiem.  

Ne tikai visa civiltiesību sistēma, bet arī katra tās daļa ietver sevī 
savu centrālo ideju, kas organizē un piedod tiesībām vadošās līnijas, 
tāpēc, lai pareizi izprastu šīs daļas, tās, katru reizi interpretējot, ir jāņem 
vērā tieši šī ideja kā sava veida vadošais princips vai pamats – pēc 
prof. V.Sinaiska1 terminoloģijas – galvenā vai ģenerālā norma. Par tādu 
ideju mantojuma tiesībās jāatzīst mirušās personas griba un tieši – viņas 
pēdējā griba. Pēdējās gribas atstājējs pats nevar vairs piedalīties šīs gribas 
realizēšanā, un tamdēļ Civillikuma uzdevums un mērķis ir gādāt par šīs 
gribas noteiktu un pareizu izpildīšanu. Par pēdējās gribas paveidu 
atzīstama arī mantošana pēc likuma. 

Mantojuma tiesības ir subjekta (fiziskas personas) tiesības izteikt 
savu pēdējo gribu; tās neizteikšanas gadījumā tā tiek prezumēta normās 
                                                           
1 Dzimis 1876.gadā Krievijā, beidzis Tambovas garīgo semināru 1896.gadā, bet 

1904.gadā beidzis Tērbatas universitātes Juridisko fakultāti. Kijevā 1913.gadā 
aizstāvējis doktora disertāciju un ievēlēts par profesoru. Bijis Kijevas Juridiskā 
institūta direktors, no 1922.gada Civiltiesību katedras vadītājs Latvijas Universitātē, 
tiesību žurnāla "Jurists" vadītājs. Vairāk nekā 500 darbu autors krievu, latviešu, 
vācu, franču un latīņu valodās. Aktīvi darbojies dažādās starptautiskajās 
organizācijās. Miris Briselē 1947.gada 21.septembrī 73 gadu vecumā. 
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kā mantošana pēc likuma. Šī normatīvā prezumcija, pēc kuras, klusu 
ciešot, izteikta pēdējā griba, ir likuma nosacījumi par mantošanu pēc 
likuma vai ieraduma, tādā kārtā ir organiski saistīta ar visu mantojuma 
tiesību juridisko dabu – ar pēdējo gribu: tā ir alfa un omega, iesākums un 
gals mantošanas tiesībām, viņu pielietošanai un iztulkošanai.2 

Mantojuma tiesībās mantības likvidācijas īpatnējā kārtība pamatota 
uz turpināšanās idejas. Tamdēļ arī tas, ko mēs parasti saucam par 
personas izbeigšanu mantojuma tiesībās, nav tas pats, kas juridiskas 
personas likvidācija; pēdējā gadījumā nav pēctecības, nav turpināšanās. 
"Krievu termins "nasļedstvo" tāpat kā romiešu "hereditas" tieši izteic 
personas turpināšanas ideju. Latviešu termins "mantojums", par 
nožēlošanu, šo nozīmi ir zaudējis. CL runā vienkārši "mantojuma 
tiesības" (otrās daļas virsraksts) un ar to saprot (384.p.) tiesības mantot 
(iegūt mantu), atšķirībā no mantojuma tiesībām – tiesībām būt par 
mantinieku. Mantošanā pēc likuma ir tieši vajadzīgs tiesību turpinātājs 
(tiesību ņēmējs)".3 

Tagadējās tiesības, arī Civillikums, saprot mantošanas tiesības 
divējādi: stingri norobežotā nozīmē un plašākā nozīmē kā vienkāršu 
mantības likvidāciju (legatari). Kaut gan šāds dalījums atrada vietu arī 
romiešu tiesību sistēmā, tomēr tur tas asi norobežojās: mantinieks 
vienmēr bija mantojuma atstājēja personības turpinātājs. Tagadējās 
tiesībās runa iet galvenā kārtā tikai par mantības, ne personas pēctecību.4 

Juridiskajā literatūrā sastopamies ar terminiem "universālā 
sukcesija" un "singulārā sukcesija". Universālā sukcesija (successio in 
universum ius defunkti) ir romiešu tiesību princips un nozīmē mantinieku 
iestāšanos nomirēja (defunktus) tiesību un pienākumu kopumā kā vienā 
veselā vienībā, it kā turpinot nomirēja personu. Singulārā sukcesija – 
atsevišķu lietu (priekšmetu) novēlējums dažām personām ārpus vispārējās 
mantošanas kārtības, piemēram, legāta piešķīrums. 

Saskaņā ar Civillikuma 384.pantu tiesību iestāties mirušā mantisko 
attiecību kopībā sauc par mantojuma tiesību. Personu kurai pieder tāda 
tiesība, sauc par mantinieku. 

Mantinieks. Tātad mantinieks (heres) ir persona, kurai pieder 
tiesība iestāties mirušā mantisko attiecību kopībā. Mantinieka jēdzienam 
Civillikumā ir atsevišķas nianses. Var jautāt, no kura laika personu var 
saukt par mantinieku? Parasti tiek uzskatīts, ka mantojuma tiesība rodas 
mantojuma atstājēja nāves brīdī un tā pastāv likumā noteiktu laika 
periodu, kas atvēlēts mantojuma pieņemšanai, un mantinieks ir persona, 
                                                           
2 Sinaiskis V. Mantojuma tiesības. // Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1940, Nr.1, 16.-

17.lpp. 
3  Turpat, 20.lpp 
4 Turpat, 23.lpp. 
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kura iegūst mantojuma tiesību mantojuma atklāšanās brīdī un kurai ar to 
piešķirtas tiesības mantojumu pieņemt vai atraidīt.5 Taču Civillikuma 
688.pants nosaka: "Ar aicinājumu mantot nodibinās vienīgi iespēja kļūt 
par mantinieku. Mantojuma iegūšanai vajadzīgs vēl, lai aicinātais izteiktu 
savu gribu pieņemt mantojumu". No šī panta formulējuma izriet, ka 
iespējamais mantinieks kļūst par mantinieku tikai pēc gribas izteikšanas 
pieņemt mantojumu. 

Attiecībā uz mantojumu likums izšķir pieaicināšanas momentu pie 
mantojuma (t.i., iespēju kļūt par mantinieku) no pašas mantojuma 
iegūšanas (t.i., gatavības mantojumu pieņemt). Iegūšanas iespējas 
moments un paša mantojuma iegūšanas moments nesakrīt. Iespēja kļūt 
par mantinieku sakrīt ar mantojuma atstājēja nāves momentu. Mantojuma 
iegūšana saistīta ar gribas izteikšanu pieņemt mantojumu. Faktiska 
mantas iegūšana valdījumā var notikt arī vēlāk, taču, ja mantinieks 
mantojumu pieņem, mantojums pāriet viņa īpašumā jau ar mantojuma 
atstājēja nāvi. Tātad mantojuma pieņemšanai ir atpakaļejošs spēks uz 
mantojuma atklāšanās momentu: pieņemtais mantojums tiek atzīts par 
mantiniekam piederošu no mantojuma atklāšanās laika. Ar to tiek 
nodrošināta īpašuma tiesību nepārtrauktība. 

Par mantiniekiem Civillikumā iet runa arī pirms mantojuma 
atklāšanās, jo arī tad var pastāvēt mantojuma tiesība, piemēram, noslēdzot 
mantojuma līgumu, ar kuru viens līdzējs otram vai vairāki līdzēji cits 
citam piešķir tiesību uz savu nākamo mantojumu vai tā daļu (CL 639.-
645.p.). Ar šādu līgumu nodibina nevis tikai personisku saistību, bet pašu 
mantojuma tiesību. Mantojuma līgums nodibina tikai nākamo aicinājumu 
mantot un tādēļ, kamēr mantojuma atstājējs vēl ir dzīvs, piešķir 
līgumiskam mantiniekam vienīgi nogaidu tiesību uz viņa nākamo 
mantojumu, bet nevis tūliņ spēkā esošu tiesību uz mantojuma atstājēja 
tagadējo mantu, taču, ja mantojuma atstājējs kaut ko atsavina ar 
acīmredzamu nolūku atņemt līgumā ieceltam mantiniekam ar līgumu 
piešķirto tiesību, tad šis mantinieks, vēl mantojuma atstājējam dzīvam 
esot, var tādu atsavinājumu apstrīdēt. Šāda norāde ir pretrunā tam, ka 
mantojuma tiesība rodas, mantojumam atklājoties. Ja mantojuma līguma 
priekšmets ir nekustams īpašums un šo līgumu iereģistrē zemesgrāmatās, 
mantojuma atstājējam dzīvam esot, tad viņš šo nekustamo īpašumu var 
atsavināt, ieķīlāt un apgrūtināt ar lietu tiesībām tikai ar līgumiskā 
mantinieka piekrišanu. 

 
 

                                                           
5 Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības. Sastādījuši 

R.Krauze un Z.Gencs. – Rīga: Mans Īpašums, 1997, 17.lpp. 
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Likums paredz neatraidāmo mantinieku tiesības ne tikai pēc 
mantojuma atklāšanās, bet arī pirms, piemēram, ja mantojuma līgumā nav 
ievēroti noteikumi par neatņemamo daļu, tad mantojuma atstājējam 
dzīvam esot, neatraidāmie mantinieki var līgumu apstrīdēt (CL 642.p.). 

Neatraidāmo mantinieku interešu aizsardzība ir paredzēta arī 
dāvinājuma līgumā (CL 1922.p.), atšķiras vienīgi šī līguma apstrīdēšanas 
laiks. 

Kādā konkrētā civillietā kasācijas sūdzībā tika norādīts, ka likums 
pieļauj neatņemamās daļas izprasīšanu, dāvinātājam vēl dzīvam esot, 
nevis pēc dāvinātāja nāves, kā to atzinusi tiesa. Tā kā pašas tiesības 
atprasīt neatņemamo daļu rodas no nesamērīgā dāvinājuma izdarīšanas 
brīža, tad arī personu loks, kuras var rūpēties par savu mantisko interešu 
aizsardzību, nosakāms uz šīs dāvināšanas brīdi. Turpinoties dāvinājuma 
līguma priekšmeta civiltiesiskajai apgrozībai, neatņemamās daļas 
atgūšana var izrādīties neiespējama sakarā ar pēdējā ieguvēja 
labticīgumu, kuru aizsargā Civillikuma 910.pants un no praktiskās 
realizācijas viedokļa arī 1894.pants. Norādīts arī, ka Civillikuma 
1922.panta piemērošanas pamats nav dāvinātāja mantojuma atklāšanās. 

Augstākās tiesas Senāts šādam viedoklim nepiekrita un spriedumā 
norādīja: "Civillikuma 1922.pants nosaka, ka, ja dāvinājums izdarīts tādā 
apmērā, ka dāvinātāja neatraidāmiem mantiniekiem neatliek pat viņu 
neatņemamās daļas (422. un turpm.p.), tad viņi var prasīt no apdāvinātā, 
lai izdod viņiem šīs daļas. 

Aprēķinot neatņemamo daļu, jāņem par pamatu dāvinātāja mantas 
stāvoklis dāvināšanas laikā. Bet, ja šī manta vēlāk pavairojusies, tad 
jāievēro tiklab šis pavairojums, kā arī tas, kas neatraidāmam 
mantiniekam novēlēts rīkojumā nāves gadījumam. 

Tātad Civillikuma 1922.pantā norādītais dāvinājuma ierobežojums 
ieviests tikai neatraidāmiem mantiniekiem par labu un izriet no 
neatraidāmo mantinieku institūta un šo mantinieku tiesību viedokļa. 
Mantinieks ir persona, kam pieder tiesība iestāties mirušā mantisko 
attiecību kopībā (CL 384.p.), līdz ar to arī neatraidāmais mantinieks 
savas tiesības var izmantot tikai pēc mantojuma atklāšanās, kad būs 
zināms mantinieku skaits (CL 424.p.), vai dāvinātāja manta ir 
pavairojusies, vai dāvinātājs neatraidāmam mantiniekam ir kaut ko 
atstājis kā mantojumu vai legātu, vai arī neatraidāmais mantinieks no 
dāvinātāja ir kaut ko saņēmis viņa dzīves laikā, ja uz saņemto attiecas 
pievienojuma pienākums. 

Dāvinājumu, kurā nav ievērota neatraidāmo mantinieku 
neatņemamā daļa, var apstrīdēt mantojuma atstājējam dzīvam esot tikai 
gadījumā, ja dāvinājums ietver dāvinātāja nākamo mantu, vai arī kopā 
visu tagadējo un nākamo mantu uz tāda pamata, ka tagadējo mantu 
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nenodod tūliņ. Šāds dāvinājums uzskatāms par mantojuma līgumu 
(CL 1926.p.) un tā apstrīdēšana notiek uz mantojuma tiesību pamata 
(CL 642.p.). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kasācijas sūdzība ir noraidāma".6 
No mantošanas var atteikties pirms aicinājuma mantot, noslēdzot 

mantotāja atteikšanās līgumu starp nākamo mantinieku un to personu, no 
kuras mantot viņš atteicies (CL 766.-774.p.). Šādā gadījumā Civillikumā 
ir lietots termins "mantotājs". Ar mantotāja atteikšanos izbeidzas viņa 
mantošanas tiesība, un mantojuma atstājējs atbrīvojas no visiem 
ierobežojumiem noteikšanā par savu mantojumu, arī par neatņemamo 
daļu. 

No iepriekš minētā var izdarīt secinājumu, ka Civillikumā termins 
"mantinieks" ir lietots gan šaurākā, gan arī plašākā nozīmē. 

Bez tam Civillikumā dažos gadījumos iet runa arī par "tiešiem 
mantiniekiem" (CL 482., 485., 497., 583.p.), tuvāk nepaskaidrojot šos 
jēdzienus, un tas praksē var radīt neskaidrības un dažādu interpretējumu. 
Termins "tiešie mantinieki" ir pārņemts no Baltijas guberņu civilo likumu 
kopojuma (BGCLK, 1864.g.) jeb Vietējo civillikumu kopojuma (V.C.L.), 
kurā bija sastopamas šī jēdziena lietošanas atšķirības Kurzemē 
(Kurlandē), Liflandē un Estlandē (2666.p.). 

Civillikuma mantojuma tiesību daļā ir nodaļa par pēcmantinieka 
iecelšanu (486.-493.p.), līdz ar to tiek lietots arī apzīmējums 
"pirmmantinieks". Noteikts, ka mantojuma atstājējs testamentā vai 
mantojuma līgumā var uzlikt ieceltam mantiniekam kā pirmmantiniekam 
pienākumu izdot mantojumu vai tā daļu kādai citai personai kā 
pēcmantiniekam. Pēcmantiniekam šādu pienākumu nevar uzdot. Šie 
noteikumi piemērojami arī legātiem (486.p.). V.C.L. pēcmantinieka 
institūts nebija noteikts. Pastāvēja "fideikomiss" (fideikommissum), t.i., 
testamentārs rīkojums, kas uzliek tiešam mantiniekam pienākumu izdot 
visu mantojumu vai tā daļu kādam citam (V.C.L. 2317.p.). Jāatzīst, ka 
fideikomiss un pēcmantinieka institūts ir radniecīgi, attīstījušies no 
kopīga pamata – legāta. Tas apstāklis, ka V.C.L. uzlika pienākumu tiešam 
mantiniekam (fiducionāram) izdot mantojumu vai tā daļu kādam citam, 
bet Civillikumā šāds pienākums ir uzlikts pirmmantiniekam, dod pamatu 
secināt, ka pirmmantinieks ir tas pats tiešais mantinieks, kurš tieši iestājas 
savās tiesībās bez jebkādas starpniecības, atšķirībā no pēcmantinieka 
(netiešā) mantinieka, kurš mantojumu vai tā daļu saņem no 
pirmmantinieka. Tomēr jāņem vērā, ka pēcmantinieks stājas mantojuma 
                                                           
6 Izvilkums no Senāta 1996.gada 26.jūnija sprieduma lietā par dāvinājuma līgumu 

atzīšanu par spēkā neesošiem daļā un īpašuma tiesību atzīšanu uz mājīpašuma daļu. 
(Nr.56). 
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atstājēja vietā, nevis pirmmantinieka vietā, tikai tiesību pāreja pēc viena 
un tā paša mantojuma atstājēja notiek divās reizēs. 

Termins tiešais mantinieks Civillikumā tiek lietots substitūcijas 
gadījumā un tas attiecas uz testamentā ieceltu mantinieku, ja tas negribētu 
vai kaut kāda iemesla dēļ nevarētu mantojumu pieņemt. Tāda mantinieka 
atvietotāju sauc par substitūtu. Piemēram, lai substitūts iegūtu savu 
substitūta daļu, viņam jāpārdzīvo ne vien testators, bet arī tas apstāklis, 
kura dēļ atkrīt tiešais mantinieks (CL 482.p.); substitūcija izbeidzas, 
tiklab tiešam mantiniekam iegūstot mantojumu, kā arī substitūtam 
nomirstot pirms tā apstākļa iestāšanās, kuram bijusi nodibināta viņa 
tiesība, un vispār zaudējot mantotspēju (CL 484.p.). 

Mantotspēja. Mantotspēja ir juridiska iespēja kļūt par mantinieku. 
Tā ir katrai personai, kurai ir tiesību spēja. Saskaņā ar Civillikuma 
385.pantu kam vispār ir tiesība iegūt mantu, tam ir arī tiesība iegūt 
mantojumu vai tā sastāvdaļu. Mantot spēj fiziskas un juridiskas personas. 
Likums nosaka (CL 388.p.), ka mantotspējai jāpastāv mantojuma 
atklāšanās dienā (655.p.) un jāturpinās līdz mantojuma pieņemšanai 
(687.p.). Šie noteikumi attiecas arī uz legatāriem ar izņēmumu, ka uzturu 
var piešķirt arī tādām personām, kas nespēj mantot (CL 509.p. 2.d.).  

Fiziska persona spēj mantot neatkarīgi no tā, vai viņa ir pilngadīga 
vai nepilngadīga, arī tad, ja mantojuma atklāšanās laikā viņa ir ieņemta, 
kaut arī vēl nav piedzimusi (386.p.). Šāds bērns par mantinieku var kļūt 
tad, ja viņš piedzims dzīvs, turklāt ir nepieciešams, lai bērns būtu 
piedzimis ne vēlāk kā pēc 306 dienām no mantojuma atstājēja nāves 
dienas (skat. CL 152., 153.p.) un viņš varēs mantot gan kā likumiskais, 
gan testamentārais vai līgumiskais mantinieks. Viņš varēs izmantot arī 
neatraidāmā mantinieka tiesības. 

Jāņem vērā, ka juridiskās personas nevar būt mantinieces uz likuma 
pamata, bet gan tikai uz testamenta vai mantojuma līguma pamata. Tām 
var piešķirt legātu un uzdot to izpildīt. 

Saskaņā ar Civillikuma 387.pantu mantot spēj arī tādas juridiskas 
personas, kuru nodibināšanu mantojuma atstājējs paredz savā rīkojumā 
nāves gadījumam, ieceļot tās par mantiniecēm un novēlot tām mantu. 
Jaundibināmā juridiskā persona iegūst juridisko personību ar tās 
apstiprināšanos vai reģistrāciju uz vispārēja pamata, bet skaitās par 
mantinieci jau no mantojuma atklāšanās dienas. "Šī ir vērtīga kodeksa 
novella, jo tā atbilst mūsu laikmetam, kuru raksturo juridisko personu 
lielā nozīme saimnieciskā dzīvē. Arī teorētiski šī novella ir interesanta, jo 
šai gadījumā tā atceļ to principu, kas izriet no sukcesijas izpratnes, ka 
mantiniekam jāpārdzīvo mantojuma atstājējs. Ar šādu izpratni ir saistīti 
tādi institūti kā: substitūcija, transmisija u.c. Mūslaiku kodeksi, pretēji 
romiešu tiesībām, prasa mantinieka kā tiesību subjekta eksistēšanu 
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mantojuma atklāšanās laikā un arī, lai mantinieks saglabātu mantotspēju 
(pasīvo tiesību iespēju, leģitimāciju) līdz mantojuma pieņemšanai (388.p. 
un 687.p.). 

Praksē var gadīties šāds kazuss. – Atklājies mantojums sakarā ar 
tiesas publikāciju par kādu nozudušo (370.p.-381.p., sal. 655.p. un 
377.p.). Šai gadījumā mantinieki būs tās personas, kuras eksistē tai dienā, 
kurā tiesa izsludinājusi nozudušo par mirušu (379.p. un 377.p.). Bet ja 
līdz mantojuma pieņemšanai top zināms, ka mantojuma atstājējs vēl ir 
dzīvs, tad tomēr, neskatoties uz saņemto aicinājumu, šīs personas nevar 
kļūt par mantiniekiem. Jautājuma šādam atrisinājumam pamatojumu dod 
kodeksa sistēma par mantojuma iegūšanu ar pieņemšanas aktu (689.p.). 
Ģermāņu sistēmā juridiskais stāvoklis par mantojuma iegūšanu vai 
atraidīšanu būtu bijis citāds. 

Bet, ja arī mantinieks norādīto mantojumu jau pieņēmis, tad tomēr 
nozudušā persona, kuru tiesa izsludinājusi par mirušu, atgriešanās 
gadījumā nezaudē savu mantu un var dabūt atpakaļ no mantiniekiem visu 
to, kas vēl ir uzglabājies (380.p.)."7 

Mantojums kā juridiska persona. Mantojuma kārtošana nav tikai 
katra personīga problēma. Pēc cilvēka nāves viņa atstātai mantai 
nepieciešama pārvaldība. Mantojumam jādarbojas līdzi valsts 
saimnieciskajā dzīvē un tas nepārstāj piedalīties civiltiesiskajā apgrozībā 
ar mantojuma atstājēja nāvi. 

Civillikuma 383.pantā ir noteikts, ka mantojums ir juridiska persona. 
Mantojums var iegūt tiesības un uzņemties pienākumus. Tas nozīmē, ka 
mantojums pēc mantojuma atklāšanās (CL 655.p.) ir tiesību subjekts, kas 
var darboties ar mantojuma masas (hereditas iacens) aizgādni, kamēr 
mantojuma atstājēja vietā nav iestājies viņa tiesību pārņēmējs – 
mantinieks (plašāk par mantojuma aizgādņa tiesībām un pienākumiem 
skat. nodaļā par mantojuma apsardzību un aizgādnību, bet par mantojuma 
masas apstiprināšanu mantojuma tiesībās, piemēram, kad pēc mantojuma 
atstājēja nāves viņa mantojumu pieņem mantinieks, kurš, neapstiprinājies 
mantojuma tiesībās, nomirst skat. nodaļā par mantojuma lietu izskatīšanu 
tiesās.). 

Aicinājums mantot. Aicinājums mantot iestājas mantojumam 
atklājoties (655.p.). Aicinājuma pamati ir mantojuma atstājēja tiesīgi 
izteikta griba vai likums. 

Mantojuma atstājējs savu gribu var izteikt testamentā vai 
mantojuma līgumā. 
                                                           
7 Sinaiskis V. Mantojuma tiesības. // Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1940, Nr.1, 

35.lpp.; plašāk par iepriekš minētajām sistēmām skatīt nodaļā par mantojuma 
pieņemšanu un atraidīšanu. 
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Līgumiskai mantojuma tiesībai ir priekšroka pret testamentāro, un 
kā pirmai, tā otrai ir priekšroka pret likumisko; visi trīs mantojuma 
tiesību veidi var pastāvēt kopīgi (CL 389.p.).  

Civilkodekss, kas bija spēkā līdz Latvijas Republikas 1937.gada 
Civillikuma mantojuma tiesību daļas spēka atjaunošanai paredzēja tikai 
testamentāro un likumisko mantošanu. 
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1.2. Mantojums kā kopība 

Mantojuma definīcija. Mantojuma (hereditas) jēdziena legālā 
definīcija dota Civillikuma 382.pantā: "Mantojums ir kopība, kurā ietilpst 
visa kustamā un nekustamā manta, kā arī citiem atdodamās tiesības un 
saistības, kas mirušam vai par mirušu izsludinātam piederējušas viņa 
patiesās vai tiesiski pieņemamās nāves laikā. Šajā ziņā mirušo vai par 
mirušu izsludināto sauc par mantojuma atstājēju".  

Latvijas Republikas Augstākās tiesas plēnums 1995.gada 27.marta 
lēmumā Nr.1 "Par likumu piemērošanu mantojuma lietās" pirmajā punktā 
par mantojumu devis šādu izskaidrojumu: "Mantojums (mantojuma 
masa) vai mantošanas tiesību objekti ir mantas kopība, kas mantojuma 
atstājējam piederējusi nāves brīdī (arī mantojuma atstājēja tiesības un 
saistības). 

Mantot var to, kas nav izņemts no privāttiesiskās apgrozības. 
Mantojumā var pāriet tikai manta, kura mantojuma atstājējam piederējusi 
uz likumīga pamata. 

Izlemjot mantojuma lietas, ir jāņem vērā arī Civillikuma lietu 
tiesību, saistību tiesību un ģimenes tiesību daļās esošās norādes uz to, kas 
mantojumā pāriet mantiniekam. Piemēram, lietu tiesību daļā šādas 
norādes ir 1034.p., 1077.p., 1219.p., 1231.p., 1248.p., 1257.p., 1258.p., 
1261.p., 1270.p., 1288.p., 1304.p., 1353.p., 1382.p., saistību tiesību daļā 
šādas norādes ir 1414.p., 1519.p.,1580.p., 1583.p., 1590.p., 1778.p., 
1785.p., 1915.p., 1920.p., 2105.p., 2211.p., 2266.p., 2312.p., 2350.p., 
ģimenes tiesību daļā 113.p., 114.p., 135.p. u.c. 

Mantiniekam ir tiesības celt prasību, lai atgūtu no sveša nelikumīga 
valdījuma vai turējuma mantu, kas piederējusi mantojuma atstājējam, 
piedzīt izsniegto aizdevumu samaksu, turpināt prāvu, ko uzsācis 
mantojuma atstājējs savu mantisko tiesību aizstāvēšanai, utt. 

Nevar mantot tādas mantojuma atstājēja tiesības, kurām piemīt 
stingri personisks raksturs un kuras izbeidzas ar viņa nāvi: alimentācijas 
tiesības un pienākumi, dzīvojamās telpas īres tiesības, tiesības uz 
atlīdzību par mantojuma atstājēja veselībai nodarīto kaitējumu, izņemot 
kaitējuma atlīdzības summas, kuras mantojuma atstājējs nav saņēmis līdz 
savai nāves dienai, u.c. 

Mantojumā pāriet arī mirušā vēl neizņemtā darba alga, citas viņam 
pienākošās naudas summas: piemaksas, kompensācijas par neizlietoto 
atvaļinājumu, dividendes, vārda akcijas u.tml." 

Mantošanas rezultātā uz mantinieku pāriet kā mantojuma aktīvs, tā 
arī pasīvs. Visu to, kas sastāda un vairo mantojuma vērtību, sauc par 
mantojuma aktīvu, bet to, kas samazina mantojuma vērtību, sauc par 
mantojuma pasīvu. 
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Praktiski tas nozīmē, ka legatārs nav mantinieks, kaut arī viņš 
iegūtu visu aktīvu. Tāpat arī mantinieks, ja viņš pavisam nedabū aktīvu, 
bet tikai pasīvu, pēc mūsu kodeksa, jādomā, nebūs mantinieks. 
Pamatojums tam vienkāršs: mantojuma pāreja prezumē mantojumu; 
pēdējais, kā jau redzējām, ir aktīva un pasīva kopība. Izejot no tā, pasīvs 
vien nevar būt mantojums. Saprotams, citāds atrisinājums būs romiešu 
tiesībās, kur vadošā bija personas turpināšanas ideja.8 

Ja vēlāk tiek konstatēta manta, kas mantojuma atklāšanās brīdī, kā 
arī mantojuma pieņemšanas termiņa aprites laikā vēl neietilpa mantojuma 
sastāvā, – tā pieder mantojumu pieņēmušajiem mantiniekiem. 

Lai izprastu, kas ietilpst mantojumā, jāpievēršas Civillikuma 
Mantojuma tiesību daļas atsevišķu pantu noteikumiem, kas nosaka 
mantojuma iegūšanas sekas (701.-714.p.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Sinaiskis V. Mantojuma tiesības. // Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1940, Nr.1, 

23.lpp. 


