European Asylum Support Office

EASO profesionālās

attīstības sērija tiesnešiem
Pārskats par EASO publicētajiem
profesionālās attīstības materiāliem
tiesām

2020. gada augusts

SUPPORT IS OUR MISSION

Ne EASO, ne personas, kas darbojas tā vārdā, nav atbildīgas par šajā ziņojuma sniegtās
informācijas izmantošanu.
Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2020
Print

ISBN 978-92-9485-363-9

doi:10.2847/09036

BZ-02-20-094-LV-C

PDF

ISBN 978-92-9485-258-8

doi:10.2847/492571

BZ-02-20-094-LV-N

© Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO), 2020
Atļauts reproducēt, norādot avotu.
Lai varētu izmantot vai reproducēt fotoattēlus vai citus materiālus, uz ko Eiropas Patvēruma
atbalsta birojam nav autortiesību, atļauja jāprasa tieši autortiesību īpašniekam.

EASO profesionālās attīstības
sērija tiesnešiem

Pārskats par EASO publicētajiem profesionālās attīstības
materiāliem tiesām
2020. gada augusts

Profesionālās attīstības materiāli, tostarp pieejamās valodu versijas, ir
atrodamas vietnē:

www.easo.europa.eu/courts-and-tribunals

EASO PROFESIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS SĒRIJA TIESNEŠIEM — 3

EASO pasākumi tiesām
EASO ir ES zinātības centrs starptautiskās aizsardzības jomā, kas
koncentrē savus centienus, lai veicinātu ES tiesību aktu kopuma
patvēruma jomā efektīvu, saskaņotu un konsekventu praktisko
īstenošanu.
Tiecoties izveidot patiešām Kopēju Eiropas patvēruma sistēmu (KEPS),
EASO sniedz dalībvalstīm atbalstu to patvēruma sistēmu kvalitātes
standartu pastāvīgai uzlabošanai.
Profesionālās attīstības sēriju (PAS) EASO izstrādā kopā ar tiesu
pārstāvjiem no dalībvalstīm un asociētajām valstīm, pilnībā ievērojot
tiesu neatkarību. PAS ietver juridisko analīzi, lektoru, kuri nodrošina
juridisko tālākizglītību, norādījumus un judikatūras apkopojumus par
katru apskatīto tēmu, izņemot izcelsmes valsts informāciju, kas jau
ietver praktiskus norādījumus tiesām, kā arī judikatūras apkopojumu.
Minētos mācību materiālus ir izstrādājuši tiesneši, un tie ir paredzēti
tiesnešiem. To mērķis ir nodrošināt tiesnešiem visās dalībvalstīs
un asociētajās valstīs aptverošu pārskatu par tiesību aktu kopumu
patvēruma jomā. EASO cieši sadarbojas ar ES dalībvalstu un valstu, kas
nav Eiropas Savienības dalībvalstis, kontaktpunktiem, tiesnešu mācību
centriem, tiesnešu asociācijām, Eiropas Savienības Tiesu, Eiropas
Cilvēktiesību tiesu, UNHCR un citām kompetentām institūcijām.
PAS izmanto EASO profesionālās attīstības semināros, kas izstrādāti
īpaši ES un citu valstu tiesnešiem.
Plašāku informāciju skatiet vietnē: https://easo.europa.eu/courts-andtribunals
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PAS sērijas nodaļas
(2020)
KOPĒJĀ EIROPAS PATVĒRUMA SISTĒMA
• Vispārīga informācija par Kopējo Eiropas patvēruma sistēmu
tiesām
AIZTURĒŠANA
• Personu, kuras lūdz starptautisko aizsardzību, aizturēšana
Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas kontekstā
PATVĒRUMA PROCEDŪRU PIEEJAMĪBA
• Patvēruma procedūras un neizraidīšanas princips
STARPTAUTISKĀS AIZSARDZĪBAS PIETEIKUMA PĀRBAUDE
• Kvalificēšana starptautiskās aizsardzības saņemšanai
(Direktīva 2011/95/ES)
• Kvalifikācijas direktīvas (2011/95/ES) 15. panta c) punkts
• Izslēgšana: Kvalifikācijas direktīvas (2011/95/ES) 12. un 17. pants
• Starptautiskās aizsardzības izbeigšana: Kvalifikācijas direktīvas
(2011/95/ES) 11., 14., 16. un 19. pants
PIERĀDĪJUMU UN TICAMĪBAS NOVĒRTĒJUMS
• Pierādījumu un ticamības novērtējums Kopējās Eiropas
patvēruma sistēmas kontekstā
IZCELSMES VALSTS INFORMĀCIJA
• Praktiski norādījumi tiesām par izcelsmes valsts informāciju
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Juridiskā analīze – Vispārīga informācija par Kopējo Eiropas
patvēruma sistēmu
Šajā juridiskajā analīzē ir ietverta vispārīga
informācija par KEPS, kas palīdz tiesām
pildīt savus uzdevumus un pienākumus tās
īstenošanā.
Šajā juridiskajā analīzē ir sniegts:
• pārskats par KEPS tiesisko pamatu,
tostarp pamatinformācija par tās izveidi;
• vispārīgs pārskats par KEPS likumdošanas
instrumentiem;
• vispārīga informācija par adekvātu
pieeju saskaņā ar ES tiesību aktiem KEPS
normatīvo aktu prasību interpretācijai,
ieskaitot nozīmīgo jautājumu par to, kad
un kā vērsties EST par tiesību normas interpretāciju.
Judikatūras apkopojums un pielikumi papildina juridisko analīzi,
īpaši attiecībā uz KEPS. Tajos ir minēti ne tikai attiecīgie primārie un
sekundārie ES tiesību akti un attiecīgie vispārīga un reģionāla mēroga
starptautiskie līgumi, bet arī attiecīga EST, ECT un ES dalībvalstu tiesu
judikatūra. Tādējādi šī analīze arī ir uzskatāma par kopēju atskaites
punktu jebkurai juridiskajai analīzei, kura ir ietverta profesionālās
attīstības sērijā.
Mērķgrupa: visi ES dalībvalstu tiesneši, kuri izskata lietas un
pieteikumus, uz kuriem attiecas KEPS, un lektori, kuri nodrošina
juridisko tālākizglītību.
Šī juridiskā analīze ir pieejama tiešsaistē šādās valodās:
[BG] [DE] [EL] [EN] [ES] [FR] [IT].
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Juridiskā analīze – Kvalificēšana starptautiskās aizsardzības
saņemšanai (Direktīva 2011/95/ES)
Šajā juridiskajā analīzē ir sniegta:
• vispārīga informācija, kurā izklāstīts
analīzes mērķis un uzbūve, pārskats par
pārstrādātās Kvalifikācijas direktīvas (KD
(pārstrādāta redakcija)) interpretāciju un
starptautiskās aizsardzības pieteikumu
noformēšanu un ierobežotajām
labvēlīgāku standartu iespējām;
• bēgļa statusa piešķiršanas nosacījumu
detalizēta analīze un šī statusa definīcijas
elementi atbilstoši KD (pārstrādāta
aktuālā redakcija);
• alternatīvā statusa piešķiršanas
nosacījumu detalizēta analīze un šī
statusa definīcijas elementi atbilstoši KD (pārstrādāta redakcija).
To papildina judikatūras apkopojums un papildinājumi.
Mērķgrupa: ES dalībvalstu tiesneši, kuri izskata lietas, kas saistītas ar
kvalificēšanu starptautiskās aizsardzības saņemšanai, un lektori, kuri
nodrošina juridisko tālākizglītību.
Šī juridiskā analīze ir pieejama tiešsaistē šādās valodās:
[BG] [DE] [EL] [EN] [ES] [FR] [IT] [RU] (1).

(1) UNHCR tulkojums saskaņā ar Kvalitātes iniciatīvu Austrumeiropā un Dienvidkaukāzā.
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Juridiskā analīze – Kvalifikācijas direktīvas (2011/95/ES)
15. panta c) punkts
KD (pārstrādāta redakcija)
15. panta c) punkta juridiskā analīze
ir lietderīgs instruments aizsardzības
jautājumu izprašanai tiesām, kuras izskata
starptautiskās aizsardzības lietas.
Šī analīze skar tikai vienu 15. panta daļu, kas
attiecas uz personām, kurām nepieciešama
alternatīvā aizsardzība, jo pastāv smagi un
individuāli draudi civiliedzīvotāja dzīvībai
vai veselībai plaši izplatītas vardarbības dēļ
starptautisku vai iekšēju bruņotu konfliktu
gadījumā.
Tās mērķis ir palīdzēt lasītājam izprast šo KD
tiesību normu ar EST un ECT judikatūras un
attiecīgo dalībvalstu tiesu lēmumu starpniecību.
Šai juridiskajai analīzei ir divas daļas:
• analīzes I daļā ir analizēti 15. panta c) punkta elementi;
• analīzes II daļā ir izpētīts, kā tiesību normu piemēro praksē.
A papildinājumā ir ietverta lēmumu pieņemšanas shēma,
kurā ir izklāstīti jautājumi, kas tiesām jāizvērtē, piemērojot
15. panta c) punktu.
Mērķgrupa: ES dalībvalstu tiesneši, kuri izskata starptautiskās
aizsardzības lietas, un lektori, kuri nodrošina juridisko tālākizglītību.
Šī juridiskā analīze ir pieejama tiešsaistē šādās valodās: [BG] [DE] [EL]
[EN] [ES] [FR] [IT].
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Juridiskā analīze – Izslēgšana: Kvalifikācijas direktīvas 2011/95/ES
12. un 17. pants
Šīs juridiskās analīzes mērķis ir nodrošināt
aptverošu, taču ne izsmeļošu, pārskatu par
tādu izslēgšanas pamatu piemērošanu, kas
minēti KD (pārstrādāta redakcija).
Tajā galvenokārt aprakstīta EST judikatūra
un ECT nolēmumi, kā arī attiecīgie
dalībvalstu tiesu nolēmumi.
Šai juridiskajai analīzei ir četras galvenās
daļas:
• vispārīgs izslēgšanas nosacījumu
apraksts;
• izslēgšana no bēgļa statusa;
• izslēgšana no alternatīvā statusa un
• attiecīgie procesuālie aspekti.
Turklāt B papildinājumā ir ietvertas lēmumu pieņemšanas shēmas,
kuras nodrošina shematisku pieeju, ko tiesas var izmantot,
piemērojot KD (pārstrādāta redakcija) 12. vai 17. pantu.
Mērķgrupa: ES dalībvalstu tiesneši, kuri izskata starptautiskās
aizsardzības lietas, un lektori, kuri nodrošina juridisko tālākizglītību.
Šī juridiskā analīze ir pieejama tiešsaistē šādās valodās: [BG] [DE] [EL]
[EN] [ES] [FR] [IT] [RU] (2)

(2) UNHCR tulkojums saskaņā ar kvalitātes iniciatīvu Austrumeiropā un Dienvidkaukāzā.
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Juridiskā analīze – Starptautiskās aizsardzības izbeigšana:
Kvalifikācijas direktīvas (2011/95/ES) 11., 14., 16. un 19. pants
Šī juridiskā analīze attiecas uz tiesību
aktiem par bēgļa un alternatīvā statusa
izbeigšanu saskaņā ar KD (pārstrādāta
redakcija) 11., 14., 16. un 19. pantu.
Tā galvenokārt attiecas uz EST judikatūru
saistībā ar KEPS, kā arī ES dalībvalstu tiesību
aktiem.
Analīzei ir septiņas galvenās daļas:
• vispārīgs pārskats par aizsardzības
izbeigšanu;
• procesuālie aspekti un jautājumi, kas
saistīti ar pierādīšanas pienākumu un
pierādījumu apjomu;
• bēgļa statusa izbeigšana personas darbību dēļ;
• apstākļu maiņa bēgļa izcelsmes valstī;
• bēgļa statusa atņemšana izslēgšanas nosacījumu iestāšanās vai
nepareizas informācijas sniegšanas dēļ;
• bēgļa statusa atņemšana pēc notiesāšanas par smaga nozieguma
izdarīšanu vai gadījumā, ja pastāv draudi valsts drošībai;
• alternatīvā statusa izbeigšana.
Mērķgrupa: ES dalībvalstu tiesneši, kuri izskata lietas attiecībā uz
starptautiskās aizsardzības izbeigšanu, un lektori, kuri nodrošina
juridisko tālākizglītību.
Šī juridiskā analīze ir pieejama tiešsaistē šādās valodās: [BG] [DE] [EL]
[EN] [ES] [FR] [IT].
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Praktiskas vadlīnijas tiesām par izcelsmes valsts informāciju
Tiesnešiem ir pieejams ārkārtīgi liels
informācijas daudzums. Praktiskajās
vadlīnijās tiesām ir sniegta vispārīga
informācija par izcelsmes valsts
informācijas (IVI) izmantošanu dalībvalstu
nolēmumu par starptautisko aizsardzību
pieņemšanas procesā.
Praktiskās vadlīnijas tiesām par IVI veicina
IVI izmantošanu nolēmumu pieņemšanas
procesā, nodrošinot atbilstību vienotiem
kritērijiem, lai kvalificētu starptautiskās
aizsardzības saņemšanai, kas noteikti KD
(pārstrādāta redakcija), kā arī taisnīguma
un efektivitātes prasībām, kas noteiktas
pārstrādātajā Patvēruma procedūru direktīvā.
Šīs praktiskās vadlīnijas ir jālasa kopsakarā ar pievienoto judikatūras
apkopojumu, kurā ietverta attiecīgā EST un ECT judikatūra.
Mērķgrupa: ES dalībvalstu tiesneši, kuri izmanto IVI nolēmumu
par starptautisko aizsardzību pieņemšanas procesā, un lektori, kuri
nodrošina juridisko tālākizglītību.
Šie praktiskie norādījumi tiesām ir pieejami tiešsaistē šādās valodās:
[DE] [EN] [ES] [FR] [IT].
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Juridiskā analīze – Patvēruma procedūras un neizraidīšanas
(non-refoulement) princips
Minētajā analīzē ir sniegta:
• vispārīga informācija, kurā norādīts šīs
juridiskās analīzes tiesiskais regulējums,
pārskats par Patvēruma procedūru
direktīvas (PPD) (pārstrādāta redakcija)
interpretācijas noteikumiem, analīzes
mērķi un uzbūvi, kā arī izklāstīti
procedūru un neizraidīšanas (nonrefoulement) jēdzieni;
• vispārīgo noteikumu analīze attiecībā
uz PPD (pārstrādāta redakcija)
sniegtajām definīcijām, tās darbības
jomu un noteikumiem, kuri reglamentē
patvēruma procedūras uzsākšanu;
• detalizēta analīze par noteikumiem,
kuri reglamentē patvēruma procedūru un pārsūtīšanas lēmumu
pārsūdzēšanu saistībā ar tādas dalībvalsts noteikšanu, kas ir atbildīga
par starptautiskās aizsardzības pieteikumu izskatīšanu saskaņā ar
Dublinas III regulu Nr. 604/2013;
• detalizēta analīze attiecībā uz PPD (pārstrādāta redakcija)
paredzētajiem pamatprincipiem, aizsardzības pasākumiem un
procesuālajām garantijām starptautiskās aizsardzības pieteikuma
iesniedzējiem, tostarp tiesībām palikt (neizraidīšanas princips);
• detalizēta PPD (pārstrādāta redakcija) noteikumu analīze, kuri
reglamentē starptautiskās aizsardzības pieteikumu izskatīšanu
pirmajā instancē un tiesības uz efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekli;
• Atgriešanas direktīvas 2008/115/EK darbības jomas pārbaude saistībā
ar atbilstību patvēruma procedūrām.
Mērķgrupa: tiesneši, kuri izskata jautājumus saistībā ar patvēruma
procedūrām un neizraidīšanu (non-refoulement), un lektori, kuri
nodrošina juridisko tālākizglītību.
Šie praktiskie norādījumi tiesām ir pieejami tiešsaistē šādās valodās:
[DE] [EN] [ES] [FR] [IT].
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Juridiskā analīze – Pierādījumu un ticamības novērtējums
Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas kontekstā
Juridiskās analīzes mērķis ir izpētīt, kā
KEPS kontekstā tiesnešiem jāpārbauda
atbildīgās iestādes (vai zemākas instances
tiesas) veiktais pierādījumu un ticamības
novērtējums vai patstāvīgi jāīsteno
pierādījumu un ticamības novērtējums.
Minētajā juridiskajā analīzē ir sniegta:
• vispārīga informācija par pierādījumu
un ticamības novērtējumu patvēruma
kontekstā, tostarp šīs analīzes uzbūvi,
apjomu un terminoloģijas lietošanu;
• pārskats par attiecīgo ES tiesisko
regulējumu;
• pārskats par juridisko kontekstu, nosakot dažādus tiesnešu
uzdevumus un izklāstot attiecīgās problēmas;
• īpašu principu un standartu analīze attiecībā uz pierādījumu un
ticamības novērtējumu, ņemot vērā ES tiesību aktus un attiecīgo
judikatūru;
• īpašu aspektu analīze attiecībā uz pierādījumu un ticamības
novērtējumu;
• daudznozaru faktoru apraksts, kuri jāņem vērā, novērtējot
pierādījumus un ticamību (6. daļa).
Mērķgrupa: ES dalībvalstu tiesneši, kuri izskata lietas attiecībā uz
starptautiskās aizsardzības pieteikumiem, un lektori, kuri nodrošina
juridisko tālākizglītību.
Šie praktiskie norādījumi tiesām ir pieejami tiešsaistē šādās
valodās: [DE] [EN] [ES] [FR] [IT].
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Juridiskā analīze – Personu, kuras lūdz starptautisko aizsardzību,
aizturēšana Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas kontekstā
Šīs juridiskās analīzes mērķis ir kalpot
par instrumentu tiesnešiem, kuri izskata
aizturēšanas lietas. Tā ir domāta tiem,
kuriem jau ir pieredze aizturēšanas
lietās, kā arī ir informatīva, aptveroša
un lietotājdraudzīga analīze visiem,
kuriem nav pieredzes vai ir neliela
pieredze aizturēšanas lietu izskatīšanā, ja
aizturēšana ietilpst citu tiesu jurisdikcijā.
Nodaļa tika izstrādāta, ņemot vērā,
ka tiesību aktu prasības nosveras pret
administratīvās aizturēšanas izmantošanu
pirmajā instancē. Analīzē ir izklāstīts
juridisks pamats administratīvās
aizturēšanas izmantošanai KEPS ietvaros un citu aizturēšanas veidu
izmantošanai, kā arī aizturēšanas alternatīvas, ilgums, apstākļi,
aizturēšanas vietas personām, kuras pieder neaizsargātai grupai, un
pierādīšanas pienākums.
Analīzei ir pievienoti papildinājumi, tostarp attiecīgās tiesību aktu
prasības un lēmumu pieņemšanas shēma. Pievienotajā judikatūras
apkopojumā ir uzskatītas attiecīgās EST un ECT lietas.
Mērķgrupa: tiesneši, kuri izskata aizturēšanas lietas.
Šī juridiskā analīze ir pieejama tiešsaistē šādās valodās: [DE] [EN] [ES]
[FR] [IT].
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Kontaktinformācija
Plašāka informācija par EASO un tā darbību:
www.easo.europa.eu
E-pasts: judicialsupport@easo.europa.eu

facebook.com/easo.eu

twitter.com/easo

linkedin.com/company/european-asylum-support-office

youtube.com/user/EASOChannel
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PIEZĪMES
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PIEZĪMES

