Kriminālprocess
1. Biļete
1.1. Cietušais un viņa pārstāvība. Personas, kuras var būt par cietušo. Personas, kuras
var būt cietušā – fiziskas personas – pārstāvji. Cietušā – juridiskas personas –
pārstāvība. Cietušās personas pārstāvja tiesības.
1.2. Tiesnesis apelācijas instancē (apstākļi, kas jānoskaidro pirms lietas pieņemšanas
iztiesāšanai apelācijas instancē, lietas pieņemšana iztiesāšanai – lietas
iztiesāšanas noteikšana mutvārdu un rakstveida procesā, ierobežojumi piedalīties
lietas izskatīšanā). Lietu speciālā piekritība Rīgas apgabaltiesā.
2. Biļete
2.1. Aizstāvja obligātās piedalīšanās gadījumi. Atteikšanās no aizstāvja, nosacījumi
un tās fiksēšana procesuālajos dokumentos. Tiesības uz atbrīvošanu no samaksas
par aizstāvja palīdzību.
2.2. Lietas iztiesāšana apelācijas kārtībā ( tiesas sastāvs apelācijas instancē, apjoms un
ietvari, kādos lieta tiek iztiesāta, apelācijas instances tiesā, lietas iztiesāšana
apelācijas instancē tiesas sēdē – aicināmo personu loks, procesuālo sankciju
piemērošana, pierādījumu pārbaude).
3. Biļete
3.1. Tiesnesis kā procesa virzītājs krimināllietas sagatavošanā iztiesāšanai. Darbības,
kuras tiesnesis veic, sagatavojot lietu iztiesāšanai. Ko tiesnesis lietas
sagatavošanas laikā nav tiesīgs vērtēt? Kādas šajā procesa stadijā ir tiesneša
funkcijas saistībā ar jautājumiem par drošības līdzekļa piemērošanu, atcelšanu un
grozīšanu?
3.2. Apelācijas sūdzības un protesta izskatīšana rakstveida procesā.
4. Biļete
4.1. Interešu konflikta apstākļi. Neapstrīdamie interešu konflikta apstākļi. Interešu
konflikta apstākļi tiesnesim. Noraidījuma pieteikšana tiesas sēdē, lēmuma
pieņemšana par pieteikto noraidījumu. Lēmuma par noraidīšanu vai atteikšanos
noraidīt pārsūdzēšana. Interešu konflikta nenovēršanas sekas.
4.2. Procesa par noziedzīgi iegūtu mantu īpatnības apgabaltiesā.
5. Biļete
5.1. Ar brīvības atņemšanu nesaistītie procesuālie piespiedu līdzekļi. Piespiedu
atvešana. Drošības līdzekļi. Ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekļu
piemērošanas pārsūdzēšana.
5.2. Prejudiciāla jautājuma uzdošana Eiropas Savienības tiesai. Pieteikums
Satversmes tiesai.
6. Biļete
6.1. Apcietinājums. Jēdziens un piemērošanas pamats. Apcietinājuma termiņi.
Kontrole pār apcietinājuma piemērošanu. Pārsūdzēšana un sūdzības izskatīšanas
kārtība.
6.2. Apelācijas instances tiesas kompetence jauna sprieduma taisīšanā, apelācijas
instances tiesas kompetence krimināllietu nosūtīšanai jaunai izskatīšanai pirmās
instances tiesai.

7. Biļete
7.1. Procesuālās sankcijas. Jēdziens un piemērošanas pamats. Piespiedu naudas
piemērošana un lēmuma pārsūdzēšana. Izraidīšana no tiesas sēžu zāles.
7.2. Apelācijas instances tiesas nolēmumi (forma, saturs, pārsūdzība). Apelācijas
tiesvedības izbeigšana.
8. Biļete
8.1. Ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšana. Kompensācijas
jēdziens. Kompensācijas pieteikums. Kompensācijas apmērs. Personas, kurām
var uzlikt kompensācijas samaksāšanas pienākumu.
8.2. Sūdzības par tiesneša lēmumu par Latvijā izpildāmā soda noteikšanu ārvalstī
notiesātai personai izskatīšanas kārtība.
9. Biļete
9.1. Pierādīšana kriminālprocesā. Pierādīšanas priekšmets. Fakta legālā prezumpcija.
Pierādīšanas subjekti un pierādīšanas pienākums. Pierādījumu jēdziens.
Pierādījumu ticamība, pieļaujamība un attiecināmība.
9.2. Sūdzības par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu grozīšanu vai atcelšanu
izskatīšanas kārtība apgabaltiesā.
10. Biļete
10.1.
Liecinieka, cietušā, pārstāvja un kriminālprocesā aizskartā mantas
īpašnieka pratināšana tiesā. Aicināšana uz pratināšanu. Pratināšanas ilgums,
kārtība un pratināšanas fiksēšana. Nepilngadīgā pratināšanas īpatnības.
10.2.
Sūdzību (par drošības līdzekļa – apcietinājuma –, sakaru līdzekļu
kontroles, kratīšanas un aresta uzlikšanas mantai piemērošanu) izskatīšana
apelācijas instances tiesā.

