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Organizē konferenci par tiesu lēmumu pieņemšanas procesa uzlabošanu patvēruma
jautājumos
Tiesu administrācija šodien, 12.aprīlī, organizē konferenci par tiesu lēmumu pieņemšanas
procesa uzlabošanu patvēruma jautājumos, kas notiek Eiropas Bēgļu fonda projekta „Tiesu
lēmumu pieņemšanas procesa uzlabošana patvēruma jautājumos” ietvaros.
Konferences laikā tiks apskatītas vairākas tēmas, tostarp, lēmumu pieņemšanas atšķirības
patvēruma meklētāju lietas izskatīšanas pamatprincipos Eiropas Savienībā, patvēruma
meklētāju lietu par aizturēšanu izskatīšanas principi tiesā, patvēruma meklētāju lietu sekmības
novērtējums, kā arī tiks pārrunāti labās prakses piemēri patvēruma meklētāju un bēgļu lietu
izskatīšanā administratīvajās rajonu tiesās.
Pasākumā kā lektori piedalīsies eksperts patvēruma meklētāju un bēgļu lietu izskatīšanā no
Ungārijas Gabor Gyulai, Daugavpils tiesas tiesnesis Arvīds Ozerskis un Administratīvās
rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesnese Ilona Petrovska.
Tiesu administrācija sākot ar 2012.gada 1.maiju īsteno Eiropas Bēgļu fonda projektu „Tiesu
lēmumu pieņemšanas procesa uzlabošana patvēruma jautājumos”. Projekta ietvaros ir apgūta
Zviedrijas un Itālijas prakse par tiesu lēmumu pieņemšanas procesu patvēruma jautājumos, kā
arī ir pilnveidota Tiesu informatīvā sistēma ar iespēju reģistrēt un uzskaitīt bēgļu un
patvēruma meklētāju lietas, kā arī apkopot un analizēt statistiku par minētajām lietām.
Līdz šim Latvijā ir bijis neliels bēgļu un patvēruma vietas meklētāju skaits, līdz ar to Tiesu
informatīvajā sistēmā šīm lietām nebija izveidots vienots reģistrācijas un uzskaites
mehānisms. Ņemot vērā bēgļu un patvērumu meklētāju lietu skaita pieaugumu, Tiesu
informatīvā sistēma ir pilnveidota, nodrošinot iespēju reģistrēt minētās lietas un apkopot
statistiku par tām. Minētais ir pamats arīdzan Tiesu informatīvās sistēmas attīstībai un iespējai
nākotnē izstrādāt sistēmas sasaisti ar citu valstu līdzīgiem reģistriem, nodrošinot informācijas
ieguvi no citu valstu reģistriem.
Konference ir projekta noslēguma pasākums, un tā tiek organizēta ar mērķi iepazīstināt tās
dalībniekus ar aktuāliem jautājumiem patvēruma meklētāju un bēgļu jomā, kā arī citu valstu
pieredzi. Konferencē piedalīsies pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas,
Valsts robežsaredzes, Juridiskās palīdzības administrācijas, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, kā arī tiesu pārstāvji.
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