Civilprocess
1.

Biļete
1.1. Civiltiesisko strīdu pakļautība un piekritība. Tiesas paziņojumu,
izsaukumu un tiesas dokumentu piegādāšana un izsniegšana, tostarp,
ja lietā iesaistīts pārrobežu elements.
1.2. Tiesas sastāvs. Tiesneša atstatīšana vai noraidīšana. Tiesnesis
apelācijas instancē. Ierobežojumi tiesnesim piedalīties lietas
izskatīšanā. Tiesnesis kā “procesa virzītājs”.

2. Biļete
2.1. Prasība. Prasības celšana. Prasības pieteikums. Pieteikuma
atstāšana bez virzības. Prasības pieteikuma nepieņemšanas pamats.
Pretprasība.
2.2. Lietas ierosināšana apelācijas instancē. Tiesneša rīcība pēc lietas ar
apelācijas sūdzību vai blakus sūdzību saņemšanas. Rīcība, ja
saņemtā lietā ir trūkumi, kas liedz ierosināt apelācijas tiesvedību.
Izņēmumi lietas piekritībai. Pievienošanās apelācijas sūdzībai.
Pretapelācijas sūdzība. Lietas sagatavošana izskatīšanai, koleģiālas
un vienpersoniskas darbības.
3. Biļete
3.1. Procesuālie termiņi. Skaitījuma sākums, izbeigšanās, apturēšana.
Procesuālo termiņu atjaunošana un pagarināšana. Protokoli.
Procesuālās sankcijas.
3.2. Pierādījumu iesniegšana apelācijas instancē. Apelācijas instances
rīcības brīvība, lemjot par pierādījumiem, to pievienošanu,
atteikumu pievienot. Pierādījumu pārbaude.
4. Biļete
4.1. Tiesāšanās izdevumi, to iemaksāšanas kārtība un atlīdzināšana.
Prasības summa. Atbrīvošana no tiesas izdevumiem. Ar lietas
vešanu saistītie izdevumi un to atlīdzināšana.
4.2. Tiesas sastāvs un lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē.
Pieteikums Satversmes tiesai.
5. Biļete
5.1. Apelācijas instances tiesas spriedums (forma, saturs, pārsūdzība,
kļūdu labošana, izskaidrošana). Papildspriedums. Sprieduma
stāšanās likumīgā spēkā. Sprieduma izpildes atlikšana, sadalīšana
termiņos, tā izpildes veida vai kārtības grozīšana. Tiesvedības
izbeigšana un apelācijas tiesvedības izbeigšana.
5.2.Tiesību avoti, to izmantošana nolēmuma argumentācijā. Tiesību
normu interpretācija un tiesību tālākveidošana.
6. Biļete
6.1. Lietas dalībnieki, to tiesības un pienākumi. Civilprocesuālā
tiesībspēja un rīcībspēja. Puses. Procesuālo tiesību pārņemšana.

Trešās personas. Pārstāvji. Institūcijas un personas, kas piedalās
procesā saskaņā ar likumu. Prokurors.
6.2. Atsevišķu kategoriju lietu izskatīšanas īpatnības apelācijas instancē.
7. Biļete
7.1. Ārējo normatīvo aktu, vispārējo tiesību principu un starptautisko
tiesību normu piemērošana. Tiesību normu kolīziju risināšanas
gadījumi.
7.2.Pirmās instances tiesas sprieduma atcelšanas pamati.
8. Biļete
8.1. Pierādījumi. Pierādīšanas pienākums. Tiesas loma pierādīšanā.
Pierādījumu nodrošināšana. Pierādīšanas līdzekļi. Pierādījumu
novērtēšana.
8.2. Prejudiciāla jautājuma uzdošana Eiropas Savienības tiesai, izskatot
lietu apelācijas instancē.
9. Biļete
9.1. Sacīkstes principa būtība, robežas un piemērošanas problēmas.
9.2.Tiesas un tiesneša lēmumi. Lēmuma forma un saturs. Pieņemšanas
kārtība un pārsūdzēšana. Blakus sūdzības izskatīšana, apelācijas
instances kompetence un tās lēmumu pārsūdzība.
10. Biļete
10.1. Biežāk piemēroto vispārējo tiesību principu piemērošana
civillietu izskatīšana. Šo principu sadursme.
10.2. Prasības nodrošināšana un pagaidu aizsardzības līdzekļu
piemērošana apelācijas instancē. Pieteikumu izskatīšanas un
lēmumu pārsūdzēšanas problemātika.

