Nr.

Tiesību joma

Temats

Instance

Nolēmumu
periods

Nodevums

Augstākā
tiesa

2004.g.2018.g.

1 pētījums

Visas
instances

2016.g.2018.g.

1 pētījums

1.1. Administratīvo tiesību joma

Ar darba tiesiskajām attiecībām saistīti administratīvo
tiesību jautājumi (apkopojot maksimāli plašu jautājumu
loku, piemēram, neveikti nodokļu maksājumi, Valsts darba
inspekcijas jautājumi u.t.t.).

1.

Darba tiesības

1.2. Krimināltiesību joma

Noziedzīgie nodarījumi darba tiesisko attiecību vidē.
1.3. Civiltiesību joma

Tiesu prakse darba tiesībās;
Eiropas Savienības tiesību un tiesu prakses, kā arī
starptautisko konvenciju ietekme darba tiesību vidē (tiesu
prakse, normatīvā regulējuma salīdzinājums).
Nr.

Tiesību joma

Temats

Augstākā
tiesa

2015.g.2018.g.

1 pētījums

Instance

Nolēmumu
periods

Nodevums

Augstākā
tiesa

2012.g.2018.g.

1 pētījums

Visas
instances

2016.g.2018.g

1 pētījums

Augstākā
tiesa

vismaz
2015.g.2018.g.

1 pētījums

Instance

Nolēmumu
periods

Nodevums

Visas
instances

2016.g.2018.g

1 pētījums

2.1. Administratīvo tiesību joma
Nodokļu administrēšanas kontrole tiesās, pašvaldību
administrētie nodokļi, iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
2.2. Krimināltiesību joma
2.

Nodokļu tiesības

Noziedzīgie nodarījumi nodokļu jomā (vispārīgi un arī jo
īpaši izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, muita, akcīze,
u.c.)
2.3. Civiltiesību joma
Tiesu prakse zaudējumu - nodokļu maksājumu - piedziņas
lietās.

Nr.

Tiesību joma

Temats
3.1. Krimināltiesību joma

3.

Tiesu prakse
uzņēmējdarbība
s vides
uzraudzībā

Tiesiskā aizsardzība, maksātnespēja, negodīga konkurence un
komercprakse, maldinoša reklāma, atbildība uzņēmējdarbībā,
tai skaitā uzņēmējdarbības reģistrēšana, amatpersonu atbildība.

3.2. Civiltiesību joma, intelektuālā īpašuma tiesību joma

Tiesu
instanču
izvēle
jāvērtē
ņemot vērā
lietu
izskatīšanas
īpatnības

2016.g.2018.g.
1 pētījums

4.

r.

Noziedzīgi iegūto
līdzekļu
legalizēšana

Augstākā
tiesa

2015.g.2018.g.

4.1. Krimināltiesību joma
Krimināllikumā paredzētā atbildība; tendences (priekšlikumi
grozījumiem)
nacionālajās,
Eiropas
Savienības
un
starptautiskajās tiesībās
Tiesu prakse

Visas
instances

2016.g.2018.g

1 pētījums

4.2. Civiltiesību joma
Tiesu prakse kaitējuma kompensāciju lietās;
Eiropas Savienības tiesību un tiesu prakses salīdzinājums.

Augstākā
tiesa

2013g.2018.g.

1 pētījums

Instance

Nolēmumu
periods

Nodevums

Augstākā
tiesa

2004.g.2018.g.

1 pētījums

Visas
instances

2016.g.2018.g

1 pētījums

Visas
instances

vismaz
2013.g.2018.g.

1 pētījums

Tiesību joma

Temats
5.1. Administratīvo tiesību joma
Datu apstrādes joma
5.2. Krimināltiesību joma

5.

Tiesu prakse
interneta tiesībās

Krimināllikumā
paredzētā
atbildību
par
kibernoziegumiem;
Problēmas un tendences Eiropas Savienības un
starptautiskajā regulējumā kibernoziegumu jomā;
Jo īpaši: tiesu prakse Krimināllikuma 193.1 panta
piemērošanā un tā norobežošana no Krimināllikuma
193.panta.
5.3. Civiltiesību joma
Atbildētāja noteikšana;
Jurisdikcija un piemērojamais likums
Eiropas Savienības tiesību regulējums un prakse

