Civilprocess
1.
Tiesas sastāvs. Tiesneša atstatīšana vai noraidīšana. Civiltiesisko strīdu
pakļautība un piekritība.
2.
Prasība. Prasības celšana. Prasības pieteikums. Pieteikuma atstāšana bez
virzības. Prasības pieteikuma nepieņemšanas pamats. Pretprasība.
3.
Prasības nodrošināšana. Pamats. Līdzekļi. Jautājumu izskatīšana. Lēmumu
pārsūdzēšana. Lēmumu izpilde.
4.
Tiesāšanās izdevumi, to atlīdzināšana. Prasības summa. Valsts nodeva. Ar
lietas izskatīšanu saistītie izdevumi, to iemaksāšanas kārtība. Tiesas izdevumu
atlīdzināšana. Atbrīvošana no tiesas izdevumiem. Ar lietas vešanu saistītie
izdevumi un to atlīdzināšana.
5.
Tiesas paziņojumi, izsaukumu un tiesas dokumentu piegādāšana un
izsniegšana, tostarp, ja lietā iesaistīts pārrobežu elements. Civillietu
iztiesāšana.
6.
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.
7.

Pierādījumi. Pierādīšanas pienākums. Tiesas loma pierādīšanā. Pierādījumu
nodrošināšana. Pierādīšanas līdzekļi. Pierādījumu novērtēšana.

8.
Tiesas spriedums. Sprieduma taisīšanas kārtība. Sprieduma forma un saturs.
Pasludināšana. Kļūdu labošana spriedumā. Papildspriedums. Sprieduma
izskaidrošana. Sprieduma stāšanās likumīgā spēkā. Nekavējoties izpildāmie
spriedumi. Sprieduma izpildes atlikšana, sadalīšana termiņos, tā izpildes veida
vai kārtības grozīšana.
9.
Tiesas un tiesneša lēmumi. Lēmuma forma un saturs. Lēmumu pieņemšanas
kārtība. Lēmumu pārsūdzēšana.
10.
Lietas izskatīšanas atlikšana. Prasības atstāšana bez izskatīšanas. Tiesvedības
izbeigšana. Tiesvedības apturēšana.
11.
Tiesvedību veidi. Prasības tiesvedība. Sevišķā tiesāšanas kārtība. Saistību
izpildīšana tiesas ceļā.
12.
Lietas par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu
par spēkā neesošiem. Lietas par zaudējumu atlīdzināšanu par konkurences
tiesību pārkāpumiem.
13.
Apelācijas tiesvedība. Apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība. Apelācijas
sūdzības saturs un robežas. Apelācijas sūdzības atstāšana bez virzības.
Paskaidrojumi par apelācijas sūdzību. Pretapelācijas sūdzība. Lietas
izskatīšana apelācijas instancē.

14.
Šķīrējtiesas darbība saistībā ar jautājumiem, kas ir vispārējās jurisdikcijas
tiesas kontrolē. Šķīrējtiesā izskatāmie strīdi. Šķīrējtiesas nolēmumu izpilde.
15.
Tiesas sprieduma izpildes vispārējie noteikumi. Izpildu dokumenti. Izpildu
raksta izsniegšana. Vairāku izpildu rakstu izsniegšana par vienu spriedumu.
Tiesu izpildītāja statuss un loma.
16.
Piedzinēja, parādnieka un citu personu tiesību aizsardzība, izpildot tiesas
spriedumu. Sprieduma izpildīšanas pagrieziens.
17.
Ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšana un izpildīšana. Ārvalsts tiesas nolēmuma
izpildes atlikšana.
18.
Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība dokumentu izsniegšanā.
19.
Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība pierādījumu iegūšanā.
20.
Procesuālie termiņi. Skaitījuma sākums, izbeigšanās, apturēšana. Procesuālo
termiņu atjaunošana un pagarināšana.
Protokoli.
Procesuālās sankcijas.

