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Studiju kursa apraksts 
 

Studiju kursa numurs RBE321 

Studiju kursa nosaukums Saistību tiesību problēmas 

Kredītpunkti 3 ECTS (2 Latvijas kredītpunkti) 

Kopējais stundu skaits  80 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru stundu skaits 6 

Studiju līmenis Bakalaura 

Nepieciešamās 
priekšzināšanas 

C1 līmeņa zināšanas latviešu valodā  

Kategorija Obligāts  
Ierobežotas 
izvēles 

X Brīvas izvēles  

 
ATBILDĪGAIS MĀCĪBSPĒKS 

Vārds, uzvārds Grāds  Amats  

Aleksandrs Fillers Dr. iur.  Docents 

 
MĀCĪBSPĒKI 

Vārds, uzvārds Grāds  Amats  

Aleksandrs Fillers Dr. iur.  Docents 

 
STUDIJU KURSA ANOTĀCIJA 
 
Līdzās ģimenes, mantojuma un lietu tiesībām, saistību tiesības ir viena no Latvijas privāttiesību 
pamatnozarēm. Saistību tiesības aptver saistību tiesību vispārīgos jautājumu (cesija, 
solidaritātē saistībās, saistību tiesību pastiprināšana, saistību izbeigšana) un saistību tiesību 
speciālos jautājumus (konkrēti līgumu veidi, kvazi-līgumu, delikti un kvazi-delikti). Kurss ir 
domāts studentiem, kas jau ir apguvuši civiltiesību pamatus. Balstoties uz iegūtajām zināšanās, 
studentiem tiks dota iespēja padziļināt savas zināšanas Latvijas saistību tiesībās, pamatā 
vēršot uzmanību uz saistību tiesību institūtu problēmjautājumiem, neskaidrībām un pretrunām 
tiesību praksē un doktrīna. Studenti iemācīsies analizēt Latvijas saistību tiesību avotus, apgūs 
prasmi kritiski vērtēt Latvijas mūsdienu un “pirmskara” tiesu prakses un doktrīnas atziņas.  
 
STUDIJU KURSA MĒRĶIS 
 
Kursa mērķis ir sniegt studentiem sistematizētu atziņu kopumu par saistību tiesību institūtiem, 
padziļinātu  izpratni par galvenajiem saistību tiesību problēmjautājumiem Latvijā, kā arī uzlabot 
studentu iemaņas pareizi piemērot saistību tiesību normas konkrētiem faktiskiem sastāviem. 
Kursa mērķis ir arī attīstīt studentu kritiskās domāšanas spējās, patstāvīgi analizējot Latvijas 
tiesu praksi un akadēmiskās atziņas. 
 
Zināšanas: 
 

1) Studenti iegūs sistematizētas zināšanas par saistību tiesību jēdzienu, to vēsturi un 

atšķirībām no lietu tiesībām;  
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2) Studenti apgūs saistību tiesību galvenos institūtus (cesija, saistību tiesību izbeigšanās, 

atsevišķi līgumu veidi, mācība par deliktiem) to būtiskās pazīmes un principus, uz 

kuriem tie ir balstīti;  

3) Studenti iegūst zināšanas par galvenajiem saistību tiesību avotiem Latvijas tiesību 

sistēmā, to mijiedarbību savā starpā un saistību ar citām privāttiesību nozarēm.   

Prasmes:  
 

4) Studenti apgūs prasmi pareizi identificēt juridiskos faktus, kas ir nozīmīgi saistību 

tiesību normu piemērošanai, un tiem pareizi piemērot saistību tiesību normas;  

5) Studenti apgūs prasmi nošķirt dažādus saistību tiesību institūtus, kā arī aizpildīt 

normatīvā regulējuma robus, pretrunas un neskaidrības, balstoties uz saistību tiesību 

regulējuma principiem; 

6) Studenti pilnveidos savas spējas patstāvīgi analizēt, pretstatīt un kritiski izvērtēt tiesu 

prakses un doktrīnas atziņas. 

7) Studenti iemācīsies nošķirt saistību tiesību un lietu tiesību institūtu rašanās pamatus 

un priekšnoteikumus, kā arī noteikt kādā mērā saistību tiesību regulējums ietekmē lietu 

tiesības, piemēram, kādos gadījumos darījuma defekti ietekmē lietu tiesību rašanos.  

Kompetence:  
 
8) Studenti iegūs prasmes veikt pareizu faktisko apstākļu analīzei un pamatotu tiesību 

normu interpretāciju saistību tiesību jomā, risinot praktiskus uzdevumus;  

9) Studenti iegūst iemaņas patstāvīgi strādā ar tiesu prakses un doktrīnas materiāliem, 

identificējot pretrunas starp tiesību avotiem, analizējot tiesisko risinājumu trūkumus 

gan formāli (piem., neatbilstība normatīvo aktu tekstam), gan saturiski (piem., 

neefektīvs regulējums); 

10) Sniedzot prezentācijas grupās, studenti vienlaikus apgūs grupu darbu un publiskās 

uzstāšanās iemaņas.  

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Kritērijs Svars  

Eksāmens 50% 

Saistību tiesību institūta un ar to saistīto problēmjautājumu pētījuma izklāst un 
analīze publiskas prezentācijas formā 

50% 

 
STUDIJU KURSA PRASĪBAS 
 
Lekciju apmeklējums ir vēlams, bet nav obligāts. Lai sekmīgi pabeigtu kursu studentam ir 
jāizpilda sekojošās prasības: 1) grupas ietvaros sekmīgi jāprezentē pētījums par kādu saistību 
tiesību institūtu un ar to saistītajiem problēmjautājumiem un 2) sekmīgi jānokārto eksāmenu. 
 
Kursa gaitā studenti tiks sadalīti grupās un tiem studentiem tiks dots uzdevums sagatavot 
prezentāciju par kādu saistību tiesību institūtu vai problēmjautājumu. Ja students nav varējis 
prezentēt grupu darbu kopā ar citiem grupas dalībniekiem, atbildīgais mācībspēks var vai nu 
pievienot studentu citai grupai, vai arī uzdod viņam/viņai vienam vai ar citiem studentiem 
prezentēt pētījumu par citu saistību tiesību problēmjautājumu.  
 
Students, kas nav piedalījies prezentācijā vai nesekmīgi prezentējis savu pētījumu netiek 
pielaist pie eksāmena kārtošanas. Students, kas ir sekmīgi piedalījies prezentācijā, bet nav 
rakstījis eksāmenu vai arī to ir nokārtojis ar nesekmīgu vērtējumu ir tiesīgs to pārkārtot.  
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STUDIJU KURSA PLĀNS – GALVENĀS TĒMAS  

Nr. Tēma  Plānotās stundas 

1 Ievads saistību tiesībās 2 

2 Saistību tiesību vispārīgā daļa  12 

3 Saistību tiesību sevišķā daļa (atsevišķi līgumi un citi saistību tiesību 
veidi) 

18 

 
 

  
    

 
 


