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Priekšvārds
Cienījamais lasītāj!
Šī atkārtoti izdotā grāmata ir domāta tiesību zinātņu studentiem, kuri sper
pirmos soļus virzienā uz tiesību izpratni un civiltiesisku strīdu veiksmīgu
risināšanu nākotnē. Pareizāk šo grāmatu būtu nosaukt citādi, proti, Ievads
saistību tiesībās. Tās pamatā ir 2014.gadā izdotā grāmata, kura ātri vien
pazuda no grāmatu veikalu plauktiem.* Šajā izdevumā saistību tiesību
pamatjautājumu apskats ir atjaunināts, kā arī ietverti pēdējo gadu grozījumi
likumos.
Grāmatā izklāstīto tematu apguvei augstskolu mācību programmās
parasti ir paredzēti divi semestri. Sākotnēji var likties, ka tik ilgā laikā izlasīt
un saprast Civillikuma Saistību tiesību daļas un vēl dažu likumu pantus nav
sevišķi grūti. Izlasīt, protams, var. Bet sapratne veidosies un attīstīsies ilgus
gadus. Jāteic, ka par gandrīz vai katru grāmatas tematu var uzrakstīt
promocijas darbu (ja vien kāds to nesen nav jau izdarījis), tik saturiski
ietilpīgi ir grāmatas nodaļu temati un tik dinamiska saistību tiesību attīstība.
Civillikuma normas pēc satura un nozīmes ir dažādas – vienas ir
saturiski ļoti ietilpīgas, citas par mazāk nozīmīgiem, partikulāriem
jautājumiem, vēl citas ir tādas, kuras ne reizi nevienā tiesu lietā nav minētas
pēdējo 20 gadu laikā. Vēsturiskā skatījumā 1937.gada Civillikums
uzskatāms par izcilu kodifikācijas aktu. Taču laiks rit, tiesiskās attiecības
mainās, parādās jauni līgumu veidi, sarežģītas situācijas, kuras prasa
noregulējumu. Tāpēc, sagatavojot jaunu mācību grāmatu, nācās konstatēt,
ka kopš izpārdotās 2014.gada grāmatas izdošanas gan Civillikumā, gan
citos likumos ir notikušas vairākas izmaiņas un papildinājumi. Mainījusies
dažu civiltiesisko problēmu izpratne Eiropas Savienības dalībvalstu
jurisprudencē, ES direktīvās un regulās, Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē.
Par ikdienišķu kļuvusi vajadzība pazīt šajā valstu apvienībā esošās
teorētiskās atziņas, tiesību unifikācijas projektus, direktīvas un regulas. To
raksturojums šajā grāmatā ļauj runāt par moderno saistību tiesību apgūšanas
palīglīdzekli.
*

Torgāns K. Saistību tiesības. Mācību grāmata. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2014.
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Priekšvārds

Vienlaikus jāatzīmē, ka grāmata lielā mērā balstās uz atziņām, ko
gadu desmitos pauduši Latvijas vēsturē nozīmīgākie tiesību zinātnieki prof.
Konstantīns Čakste, prof. Vasilijs Sinaiskis, prof. Vladimirs Bukovskis,
Augstākās tiesas senatori Fridrihs Konradi, Kristaps Valters, Augusts Lēbers,
Aleksandrs Būmanis, kā arī daudzi Latvijas un ārzemju mūsdienu vidējās
paaudzes un jaunie zinātnieki. Tāpēc grāmatas beigās ievietotais izmantoto
avotu saraksts ir iznācis visai plašs.
Ilggadēji novērojumi darbā ar studentiem rāda, ka mūžīgā steiga
neļauj studentiem daudz kavēties pie tiesu lietu atreferējumiem, it sevišķi, ja
tie ir gadus 5–8 veci. Taču vienmēr atrodas arī zinātkāri studenti, kuriem
atsevišķi kāzusi ir kā saldais ēdiens pēc "sausās" teorijas lasīšanas. Viņiem
par prieku grāmatā sniegti samērā daudzi gan pavisam nesenu, gan jau par
judikatūras pērlēm uzskatāmu tiesu spriedumu fragmenti. Vēlot neatlaidību,
degsmi un sekmes tās tiesību zinātņu apakšnozares apguvē, bez kuras
neviens jurists nedrīkstētu uzskatīt sevi par pilnvērtīgu speciālistu, atliek
vien aicināt sekot arī jaunākajiem grozījumiem likumos un nebaidīties
attīstīt tālāk šajā grāmatā rakstīto.
Kalvis Torgāns
Prof., Dr. habil. iur., LZA akadēmiķis

