Par pavasara sesijas darba rezultātiem
Saeimas pavasara sesija no 2018. gada 9. aprīļa līdz 2018. gada
22. jūnijam.
Juridiskā komisija pavasara sesijā sanākusi uz 26 sēdēm.
Joprojām darbojas divas Juridiskās komisijas apakškomisijas – Tiesu
politikas apakškomisija un Krimināltiesību politikas apakškomisija,
kas sanāk regulāri 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 šajā sesijā skatīja jautājumu par
Satversmes tiesas tiesnešu statusu, kurā uzklausīja Satversmes tiesas
priekšsēdētājas Inetas Ziemeles redzējumu par Satversmes tiesas tiesnešu
autoritātes nostiprināšanu un Satversmes tiesas kā konstitucionāla orgāna
nostiprināšanu triju valsts varu attiecībās. Tāpat vairākās sēdēs tika skatīts
advokātu, ārstu, arhitektu un revidentu profesionālo organizāciju
iesniegums par valsts amatpersonas statusu.
Krimināltiesību politikas apakškomisija trīs sēdes veltījusi
likumprojektam pirms otrā lasījuma “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”,
kas skar vairāku ES Direktīvu (par nevainīguma prezumpcijas
kriminālprocesā kopējiem aspektiem, par juridisko palīdzību aizdomās
turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā, par bērniem, kuri ir
aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā) ieviešanu.
Tāpat Krimināltiesību politikas apakškomisija pirms trešā lasījuma
turpina skatīt Administratīvo pārkāpumu procesa likumu ar 224
iesniegtiem priekšlikumiem.
Tiesu politikas apakškomisija pavasara sesijā ir sanākusi uz 5 sēdēm un
Krimināltiesību politikas apakškomisija pavasara sesijā ir sanākusi uz 9
sēdēm.
Juridiskā komisija pavasara sesijā ir skatījusi 7 likumprojektus pirms pirmā
lasījuma, 17 – pirms otrā lasījuma un 14 – pirms trešā lasījuma, 4
likumprojektus – pirms iesniegšanas Saeimā.
Tāpat Juridiskā komisija pavasara sesijā ir skatījusi 15 lēmuma projektus
par tiesnešu iecelšanu, apstiprināšanu vai atbrīvošanu no amata.
Pavasara sesijā kā likumi ir pieņemti 12 Juridiskajā komisijā skatītie
likumprojekti.
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I
Par svarīgākajiem likumu grozījumiem pavasara sesijā:
Juridiskā komisija bija atbildīgā komisija par likumprojektu “Fizisko
personu datu apstrādes likums”, ar kuru Latvijā tiek ieviesta Eiropas
Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti. Regula nosaka vienotus personas datu aizsardzības
noteikumus visā Eiropas Savienībā.
Likumprojekts “Fizisko personu datu apstrādes likums” tika skatīts sešās
Juridiskās komisijas sēdēs, kurās piedalījās ļoti plašs ekspertu, lietpratēju
un profesionāļu loks.
Juridiskā komisija vairākas sēdes un ekspertu apspriedes ir veltījusi
grozījumiem Maksātnespējas likumā un saistītiem grozījumiem
Civilprocesa likumā, kas saistīti ar kārtību, kādā izskata strīdus par
tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā. Kā arī sagatavoja
grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
Tāpat vairākās Krimināltiesību politikas apakškomisijas un Juridiskās
komisijas sēdes tika skatīti grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas
paredz kriminālprocesa izmeklēšanas vienkāršošanu, noziedzīga
nodarījuma smagumam samērīgu izmeklēšanu, kā arī kriminālprocesa
apturēšanas un izbeigšanas nosacījumu pārskatīšanu. To mērķis ir
nodrošināt atteikšanos no formālām, dublējošām procesuālajām darbībām
un dokumentiem. Radīt priekšnosacījumus efektīvākai izmeklēšanas
darbību fiksēšanai un ātrākai, vienkāršotai kriminālprocesa virzībai uz
prokuratūru un tiesu, kā arī vienkāršot kriminālprocesu lietvedības
apturēšanu, atjaunošanu un izbeigšanu noilguma gadījumā.
Juridiskās komisijas atbalstītie un jau pieņemtie grozījumi Latvijas valsts
karoga likumā nosaka, ka Latvijas valsts karogs pastāvīgi jāizvieto ne
tikai pie ēkām Latvijas robežkontroles punktos un robežpārejas punktos,
bet arī Latvijas robežkontroles punktos un robežpārejas punktos, kuri
atrodas uz valsts galvenajiem autoceļiem, pat ja tur nav ēkas.
Juridiskā komisija skatīja un atbalstīja grozījumus Paziņošanas likumā,
kas paredz, ka dokumentus, izmantojot elektroniskos sakarus, turpmāk
varēs nosūtīt uz e-adreses kontu, ja adresātam tas ir aktivizēts un tas tiks
uzskatīts par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
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Juridiskā komisija izstrādāja grozījumus likumā “Par tiesu varu” un
saistītos grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas tapa
ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušo kritiku par maksātnespējas
procesu tiesvedību, paredzot tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas
novērtēšanu.
Juridiskā komisija ir konceptuāli atbalstījusi grozījumu Latvijas
Republikas Satversmē, kas paredz Valsts prezidenta atklātu ievēlēšanu.
Juridiskā komisija joprojām strādā ar nekustamo īpašumu piespiedu
atsavināšanas likumiem. Juridiskās komisijas izskatīšanā ir vairāki
likumprojekti par piespiedu atsavināšanu, tajā skaitā divi no tiem ir par
nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām –
Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas
ierīkošanai.
II
Citas aktualitātes:
Juridiskā komisija rīkoja Tiesu politikas apakškomisijas izbraukuma sēdi
uz Rīgas apgabaltiesu, lai uzklausītu apgabaltiesu priekšsēdētāju un tienešu
viedokli par civillietu pārdales regulējuma piemērošanas praksi un
Civilprocesa likuma 32.1 pantā ietvertā regulējuma darbību pēc likumā
noteiktā pārejas perioda beigām.
Juridiskā komisija kopā ar Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās
politikas komisiju un sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu
administrāciju rīkoja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
(OECD) pētījuma “Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei
Latvijā” prezentāciju un diskusiju, kas notika Saeimā 2018. gada 23. maijā.
Šajā pasākumā piedalījās OECD Publiskās pārvaldības direktorāta vadītājs
Markoss Bonturi, Latvijas Republikas pilnvarotā vēstniece OECD Ivita
Burmistre, daudzi ārvalstu un Latvijas pētnieki un eksperti komerctiesību
jomā. Uzrunas teica Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un tieslietu
ministrs Dzintars Rasnačs.
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