Civiltiesību, civilprocesa tiesību un komerctiesību jomas
kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas ietvara anotācija
Studējošajam jāatbild uz trīs teorētiskiem jautājumiem pa vienam katrā no šādām tiesību
apakšnozarēm: civiltiesības, civilprocesa tiesības un komerctiesības. Katru jautājumu veido trīs
komponentes. Uz katru komponenti studējošajam jāsniedz pietiekami izvērsta, bet vienlaikus
koncentrēta atbilde, obligāti norādot kārtas numuru katrai komponentei, uz kuru tiek sniegta
konkrētā atbilde. Studējošajiem jāparāda savas zināšanas saistību, lietu, ģimenes un mantojuma
tiesībās, civiltiesību pamatos, civilprocesa un komerctiesību jomās, īpašu uzmanību pievēršot
šādām tēmām:
Civiltiesības
1. Civiltiesību subjekti.
2. Tiesisku darījumu saturs un iztulkošana.
3. Šķietami (fiktīvi) un simulatīvi darījumi.
4. Prettiesiski darījumi.
5. Pārstāvība, tās veidi un tiesiskās sekas.
6. Bērna izcelšanās noteikšana.
7. Personas rīcībspējas ierobežošana un aizgādnības nodibināšana.
8. Laulības atzīšana par neesošu un laulības šķiršana.
9. Adopcijas tiesiskais regulējums.
10. Aizgādības un saskarsmes tiesības, uzturlīdzekļu tiesiskais regulējums.
11. Laulāto likumiskās un līgumiskās mantiskās attiecības.
12. Bērnu un vecāku tiesības un pienākumi.
13. Likumiskā mantošana.
14. Testamentārā mantošana, tai skaitā substitūcijas tiesiskais regulējums un pēcmantinieku
iecelšana, bet izņemot legāta tiesisko regulējumu.
15. Līgumiskā mantošana.
16. Mantojuma pieņemšana, mantojuma prasība.
17. Mantojuma aizgādnība un apsardzība.
18. Līdzmantinieku savstarpējās attiecības un mantojuma dalīšana.
19. Mantojuma tiesības izbeigšanās un zaudēšana.
20. Lietu iedalījums.
21. Nekustamais īpašums kā tiesību objekts.
22. Valdījums.
23. Kopīpašums.
24. Īpašuma tiesības iegūšana.
25. Īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumi.
26. Servitūti.
27. Ķīlas tiesība.
28. Īpašums.
29. Saistību tiesību jēdziens, rašanās un izbeigšanās pamati.
30. Līguma un līdzēja jēdziens, līguma noslēgšana, saturs un tiesiskās sekas.
31. Delikta jēdziens un veidi.
32. Civiltiesiskā atbildība, specifiskie atbildības veidi.

33. Izņēmumi no civiltiesiskās atbildības un līguma izpildes pienākuma.
34. Kaitējuma jēdziens un tā saturs.
35. Atsavinātāja atbildība par lietas trūkumiem un attiesājumu.
36. Saistībtiesiskā prasījuma jēdziens un tā pāreja citai personai.
37. Atsavinājuma līguma veidi, kuros mainās lietas īpašnieks, līdzēju tiesības un pienākumi.
38. Atdošanas līgumu veidi, līdzēju tiesības un pienākumi.
39. Līgumu veidi, kuri rada prasījumu par darba attiecībām, līdzēju tiesības un pienākumi.
40. Saistību pastiprināšanas līdzekļi.
41. Patērētāja un citi jēdzieni (prece (lieta), pakalpojums utt.) patērētāju aizsardzības tiesībās.
42. Patērētāja brīvas izvēles princips un citi principi patērētāju aizsardzības tiesībās.
43. Tiesiskās formas (veidi) patērētāju tiesību aizsardzībai (preces (lietas) vai pakalpojuma
atbilstība līgumam, iepriekš sastādīts līgums, specifiskie līgumi (patērētāja kreditēšanas līgums
u.c.) u.c.
44. Patērētāja prasījumi un strīdu risināšana patērētāju aizsardzības tiesībās.
45. Speciālie termini, principi un klasifikācijas (veidi) apdrošināšanas līgumtiesībās.
46. Apdrošināšanas līgums, tā noslēgšana, saturs, spēkā stāšanās, līdzēju u.c. subjektu tiesības un
pienākumi.
47. Apdrošināšanas veidi (atkarībā no no apdrošināšanas objekta kritērija) un to īpatnības.
48. Darba līgums, tā saturs, līdzēju tiesības un pienākumi.
49. Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana.
50. Darbinieka atbildība.
51. Darba devēja tiesības un pienākumi.
Civilprocess
1. Tiesvedības veidi un civilprocesa stadijas.
2. Civilprocesa tiesību principi.
3. Civiltiesisko strīdu pakļautība un piekritība.
4. Lietas dalībnieki un procesuālā līdzdalība civilprocesā.
5. Prasība, tās priekšmets un pamats civilprocesā.
6. Atbildētāja aizstāvība pret prasību.
7. Tiesvedība lietās ar un bez prasības.
8. Tiesāšanās izdevumi un procesuālās sankcijas.
9. Civilprocesuālie termiņi.
10. Prasības nodrošināšana un pagaidu aizsardzība civilprocesā.
11. Prasības izmaiņas tiesvedības gaitā.
12. Mediācijas loma civilprocesā.
13. Pierādījumi un pierādīšana civilprocesā.
14. Tiesas nolēmumi un to pārsūdzība.
15. Tiesu nolēmumu izpilde.
Komerctiesības
1. Komersanta jēdziens un veidi.
2. Komercdarbības jēdziens un nošķiršana no saimnieciskās darbības.
3. Komercreģistrs.

4. Uzņēmums un filiāle.
5. Komersanta firma.
6. Komercpilnvara un tās veidi.
7. Kapitālsabiedrība.
8. Komercdarījumu vispārīgie noteikumi.
9. Atsevišķu komercdarījumu veidu īpašie noteikumi.
10. Kapitālsabiedrības pārvaldes locekļu funkcijas, pārstāvība, atbildība.

