Par pavasara sesijas darba rezultātiem
Saeimas pavasara sesija no 2017. gada 18. aprīļa līdz 2017. gada
22. jūnijam.
Juridiskā komisija pavasara sesijā sanākusi uz 21 sēdi.
Joprojām darbojas divas Juridiskās komisijas apakškomisijas – Tiesu
politikas apakškomisiju un Krimināltiesību politikas apakškomisiju,
kas regulāri sanāk katru nedēļu un detalizēti izskata apjomīgus
likumprojektus, tādus kā “Grozījumi Civilprocesa likumā”, “Grozījumi
“Likumā par tiesu varu””, “Administratīvo pārkāpumu procesa likums”,
“Grozījumi Krimināllikumā”, “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” un
tml.
Tiesu politikas apakškomisija pavasara sesijā ir sanākusi uz 4 sēdēm un
Krimināltiesību politikas apakškomisija pavasara sesijā ir sanākusi uz 9
sēdēm.
Juridiskās komisijas izveidotā darba grupa darbam ar grozījumiem
Saeimas kārtības rullī savu darbu ir pabeigusi un nodevusi izskatīšanai
likumprojektu ar vairāk kā 60 grozījumiem Saeimas kārtības rullī.
Arī Juridiskās komisijas darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru
iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai savu darbu
ir pabeigusi, kas rezultējies ar apjomīgu darba grupas atzinumu.
Juridiskā komisija kopumā pavasara sesijā ir skatījusi 21 likumprojektu,
no kuriem 5 likumprojektus pirms pirmā lasījuma, 11 – pirms otrā
lasījuma un 14 – pirms trešā lasījuma, bet 4 likumprojektus – pirms
iesniegšanas Saeimā.
Tāpat Juridiskā komisija pavasara sesijā ir skatījusi 12 lēmuma projektus
par tiesnešu iecelšanu, apstiprināšanu, atbrīvošanu no amata, kā arī vienu
lēmuma projektu par Valsts kontroles padomes locekles apstiprināšanu.
Pavasara sesijā kā likumi ir pieņemti 11 Juridiskajā komisijā skatītie
likumprojekti.
Par svarīgākajiem likumprojektiem pavasara sesijā:
1. Pavasara sesijā gan Krimināltiesību politikas apakškomisija, gan
Juridiskā komisija vairākās sēdēs pirms otrā un trešā lasījuma ir strādājusi
ar apjomīgiem grozījumiem Krimināllikumā un Kriminālprocesa
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likumā. Krimināltiesību politikas apakškomisija pavasara sesijā šiem
likumprojektiem ir veltījusi sešas sēdes.
Grozījumi ir par jaunas nodaļas ieviešanu Krimināllikumā – VIII² nodaļu
„Mantas īpašā konfiskācija”. Mantas īpašā konfiskācija nav kriminālsods,
bet gan pasākums, ko piemēro krimināltiesisko attiecību noregulēšanai.
Šāda normu sakārtošana veicinās mantas konfiskācijas kā papildsoda un
noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas nošķiršanu.
Minētie grozījumi ir vienotā paketē ar grozījumiem vēl sešos
likumprojektos. Juridiskā komisija ir atbildīgā par trīs paketes
likumprojektiem.
2. 2017. gada 8. jūnijā Saeima pieņēma apjomīgus grozījumus
Krimināllikumā un likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un
piemērošanas kārtību". Grozījumi ir par vardarbības pret sievietēm un
vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu; ar organizēto grupu
saistītie grozījumi – lai pilnveidotu noziedzīgu nodarījumu kvalifikāciju,
kas tiek izdarīti organizētā grupā; ar maksātnespējas procesu saistītie
grozījumi – lai kriminālatbildība tiktu paredzēta par smagākajiem
maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpumiem, pārējos gadījumos
personas saucot pie administratīvās atbildības; lai konkretizētu sodāmības
nozīmi krimināllietā, kad sodāmība dzēšas lietas izskatīšanas gaitā; lai
pastiprinātu atbildību par kukuļa piesavināšanos.
Ar grozījumiem šajos likumos pirms otrā un trešā lasījuma daudzkārt
strādāja Krimināltiesību politikas apakškomisija un Juridiskā komisija.
3. Krimināltiesību politikas apakškomisija pavasara sesijas trīs sēdēs
pirms trešā lasījuma ir skatījusi jauno likuma projektu “Kriminālprocesā
un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanas likums” (Nr.578/Lp12). Apakškomisija savu darbu ir
pabeigusi un tas tiks nodots izskatīšanai Juridiskajā komisijā.
Likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonai Latvijas Republikas
Satversmē garantētās tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par nodarīto
kaitējumu, kas tai nodarīts:
1) kriminālprocesā izmeklēšanas iestādes (turpmāk arī iestāde),
prokuratūras vai tiesas prettiesiskas vai nepamatotas rīcības dēļ;
2) administratīvo pārkāpumu lietvedībā tās institūcijas prettiesiskas
vai nepamatotas rīcības dēļ, kas izskata administratīvā pārkāpuma lietu
(turpmāk arī iestāde un tiesa);
3) šajā likumā noteiktajos gadījumos Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršanas dienesta nepamatotas vai nelikumīgas rīcības dēļ.
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4. 2017. gada 1. jūnijā Saeima pieņēma likumu “Grozījumi likumā "Par
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru", kas paredz ieviest Publisko
personu un iestāžu sarakstu. Tādējādi tiek nodrošināta publisko personu
un iestāžu vienota uzskaite, kas ļauj sabiedrībai iegūt informāciju par
izveidotajām publiskajām personām un iestādēm.
5. Saeima kā steidzamu 2017. gada 18. maijā pieņēma likumu
“Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, jo bija
nepieciešams iesaldēt kadastrālās vērtības saistībā ar nodokļu politikas
pārskatīšanu.
6. Saeima 2017. gada 1. jūnijā pieņēma Juridiskās komisijas sagatavotus
apjomīgus grozījumus Civilprocesa likumā saistībā ar tiesiskās
aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa regulējuma izmaiņām.
7. Saeima 2017. gada 15. jūnijā pieņēma likumu “Grozījumi Bāriņtiesu
likumā”, kas paredz ieviest Aizgādnības informācijas sistēmu, lai
nodrošinātu aizgādnībā esošo personu personisko un mantisko interešu
aizstāvību.
8. Juridiskā komisija trīs lasījumos ir izskatījusi grozījumus Tiesnešu
disciplinārās atbildības likumā, kurus Juridiskā komisija sagatavoja un
iesniedza Saeimā, ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu un paredzot
lielāku atklātību un sabiedrības informēšanu par tiesnešu disciplinārlietu
izskatīšanu.
9. Juridiskā komisija ir sagatavojusi un arī divos lasījumos izskatījusi
grozījumus likumā “Par tiesu varu” par Tieslietu padomes pilnvaru
paplašināšanu.
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