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Priekšvārds 

Advokāta profesijas skaistums un vienlaikus tās lielākais smagums ir 
lietas vešana tiesā. Apziņu par labi padarītu darbu sevišķi vairo tāds 
lietas iznākums, ja advokāta pierādījumu analīze un likuma piemērošana 

atbilst arī tiesas viedoklim. Tomēr strīda atrisinājumiem, ja tie paliek 
noslēpumā, nav lielas nozīmes. Tiesas lēmums rada ne vien tiesiskas 
sekas, bet tam ir liela nozīme citu personu uzvedībā un rīcības izvēlē, un 
tādēļ, jo plašāk strīdus situācijas tiek analizētas, jo mazāk tās atkārtojas 
nākotnē. Tādēļ man ir gandarījums par šo darbu, jo Viktors Tihonovs 
turpina manis iedibināto tradīciju publicēt tās biroja advokātu vestās 

tiesu lietas, kurām var būt paliekoša vieta judikatūrā.  

Sarežģītas civillietas bieži skar vairākus tiesību institūtus. Tādēļ tiesas 
pieņemtajam risinājumam ir ne vien ekonomiskas sekas, bet arī liela 
tiesiskā nozīme. Šajā grāmatā autors aplūko gan strīda būtību, gan arī tā 

risinājumu, publicējot attiecīgo tiesas nolēmumu.  

Viktors Tihonovs kā praktizējošs tiesu advokāts izmanto padziļinātu 
teorētisku pieeju gadījumos, kad tas ir nepieciešams. Viņa teorētiskie 
pētījumi ir saņēmuši apstiprinājumu tiesu praksē. Šī grāmata tam ir labs 

apliecinājums.  

Ar uzskatāmu materiālu pamatu un ar tiesu nolēmumiem autors sniedz 
paraugu, kas izmantojams līdzīgu strīdu izšķiršanai servitūtu jomā. 
Servitūtu nodaļa ir kā praktisks ceļvedis likuma piemērošanā.  

Nodaļā par īpašuma iegūšanu un iegūšanas aprobežojumiem lasītājs gūst 
pilnīgu ieskatu attiecībā uz tiesiskajām sekām, kas iestājas likuma 
regulējuma neievērošanas gadījumā.  

Savukārt parādzīmes lietā tiek izšķirts jautājums par to, ka saistība kā 
apsolījums ir jāizpilda neatkarīgi no solītāja mēģinājuma to saistīt ar 
aizdevumu vai kāda cita likumā atsevišķi regulēta darījuma veidu. 

Grāmata būs noderīga plašam juristu lokam praktiskos un teorētiskos 
nolūkos. 
 

Andris Grūtups, 
zvērināts advokāts 


