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Milles seisneb 
rahvusvaheline kaitse?

Rahvusvahelist kaitset vajavatele inimestele ei ole 
nende päritoluriigis tagatud põhilised inimõigused 
ega füüsiline julgeolek ning nad on olnud sun nitud 
põgenema tagakiusamise, ebainimliku või alandava 
kohtlemise või muu inimõiguste raske rikkumise ohu 
eest. Seepärast tuleb rahvusvahelisel kogukonnal 
sekkuda ning täita oma kohustust vastavalt rahvus-
vahelisele ja liidu õigusele, et anda rahvusvaheline 
kaitse neile, kellel puudub kaitse oma päritoluriigis.

ELi varjupaigaõigustikus on sätestatud kaks liiki 
rahvusvahelist kaitset: pagulasseisund ja täien
dava kaitse seisund. Pagulaste või täiendava kaitse 
saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaoli-
se seisundi põhimõttest lähtudes tuleks täiendava 
kaitse seisundi saanud isikutele anda pagulastega 
sarnased õigused ja hüved ning nende suhtes tuleks 
kohaldada samasuguseid kaitse saamise tingimusi. 
Liikmesriik võib peale selle humanitaarsetel kaalut-
lustel ette näha muud liiki kaitse.

Turvalisus ja juurdepääs asjakohasele varju
paigamenetlusele on oluline asjaolu, mis tagab 
rahvusvahelist kaitset vajavatele isikutele õigu
sed, mis neile kuuluvad. Sisserändajatega esimese-
na kokkupuutuva ametnikuna on Teie tähtsus väga 
suur kaitsele juurdepääsu tagamisel isikutele, kes 
seda vajavad.
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Mis on tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatus 
ning kelle suhtes seda 
kohaldatakse?

Tagasi- ja väljasaatmise lubamatus viitab liikmesrii-
kide kohustusele hoiduda isiku mis tahes viisil 
tagasi ja väljasaatmisest territooriumi piirile 
või kohta, kus teda võib ähvardada tagakiusa
mine, surmanuhtlus, piinamine või muu ebainimlik 
või alandav kohtlemine või karistamine, isegi kui 
on tegemist ebaseadusliku sisserändajaga. Varju-
paiga kontekstis tähendab tagasi- ja väljasaatmise 
lubamatuse põhimõte nõuet anda rahvusvahelist 
kaitset taotlevatele isikutele juurdepääs riigi terri -
tooriumile ning õiglasele ja tõhusale varjupaiga-
menetlusele, et teha kindlaks, kas anda isikule kaitse 
või mitte.

Tagasi- ja väljasaatmise keeld kehtib igasuguse sunni-
viisilise väljasaatmise kohta, sealhulgas väljasaat-
mine, väljaandmine, mitteametlik üleviimine või üle-
andmine ning piiril riiki mittelubamine. See hõlmab 
ka kaudset tagasi- ja väljasaatmist, mis tähendab 
isiku tagasisaatmist kolmandasse riiki, kus on 
tagasi- ja väljasaatmise oht. Ühtegi varjupaiga-
taotlejat ei tohiks tema taotluse üle otsustamiseks 
saata ilma piisavate tagatisteta ühelgi juhul tagasi 
kolmandasse riiki. Need tagatised on järgmised: isik 
võetakse tagasi sellesse riiki, talle antakse tegelik 
kaitse tagasi- ja väljasaatmise eest, tal on võimalik 
taotleda ja saada varjupaika ning teda koheldakse 
vastavalt tunnustatud rahvusvahelistele normidele.

Vt praktilise juhendi osa „Sisserändajatega 
esimesena kokkupuutuvate ametnike 
tähtsus“.
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Kellele antakse ELis 
rahvusvaheline kaitse?

ELi varjupaigaõigustikus on sätestatud kaks liiki 
rahvusvahelist kaitset: pagulasseisund ja täienda
va kaitse seisund. Liikmesriik võib peale selle humani-
taarsetel kaalutlustel ette näha muud liiki kaitse.

• Pagulane on isik, kes on olnud sunnitud 
põgenema päritoluriigist, või kodakondsuseta 
isik, kes on olnud sunnitud põgenema varasema 
alalise elukoha riigist põhjendatud kartuse tõttu 
rassilise, usulise, rahvusel, poliitilistel vaadetel 
või teatavasse sotsiaalsesse rühma kuulumisel 
põhineva tagakiusamise ees ning kes ei saa või 
ei taha kõnealuse kartuse tõttu sinna tagasi 
pöörduda.

• Täiendav kaitse antakse isikule, kes ei kvalifit-
seeru pagulaseks, kuid kes vajab siiski rahvus-
vahelist kaitset. Kogu Euroopa Liidus antakse 
täiendav kaitse neile, keda ähvardaks oma riiki 
tagasipöördumisel reaalne oht kannatada suurt 
kahju. Suur kahju seisneb järgmises:

• surmanuhtlus või hukkamine;

• piinamine, ebainimlik või alandav kohtle-
mine või karistamine;

• suur ja individuaalne oht juhusliku vägi-
valla tõttu rahvusvahelise või riigisisese 
relvastatud kokkupõrke puhul.

Sisserändajatega esimesena kokkupuutuva ametniku-
na on Teie ülesanne nõuetekohaselt kindlaks teha ja 
edasi suunata isikud, kes võivad vajada rahvusvahelist 
kaitset, ja teised erivajadustega isikud, sealhulgas lap-
sed ja inimkaubanduse ohvrid. Inimestel võib vahel olla 
mitu vajadust ja seepärast võib olla vajalik rakendada 
mitut suunamismehhanismi.
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Pidage meeles, et astudes kontakti isikutega, kes või-
vad vajada rahvusvahelist kaitset, ei esinda Te mitte 
ainult oma riiki, vaid ka Euroopa Liitu tervikuna.

Mis on Euroopa ühine varjupaigasüs
teem?

Euroopa ühine varjupaigasüsteem on Genfi kon-
ventsiooni täielikul ja igakülgsel kohaldamisel põhinev 
ühine süsteem. Selle eesmärk on tagada rahvusvaheli-
se kaitse taotlejate õiglane ja inimlik kohtlemine, var-
jupaigasüsteemide ühtlustamine  ja liikmesriikideva-
heliste erinevuste vähendamine siduvate õigusaktide 
alusel ning liikmesriikide varjupaigaasutuste praktilise 
koostöö ning varjupaigaalase välistegevuse tugevda-
mine.

Euroopa ühine varjupaigasüsteem põhineb järgmis-
tel õigusaktidel, millega kehtestatakse ühised ranged 
nõuded ning tihedam koostöö, et tagada rahvusva-
helise kaitse taotlejate võrdne kohtlemine õiglases ja 
tõhusas süsteemis, olenemata rahvusvahelise kaitse 
taotlemise kohast:

uuesti sõnastatud varjupaigamenetluse direktiiv, 
mille eesmärk on tagada õiglane, kiire ja kvaliteetne 
varjupaigaotsuste tegemine;

uuesti sõnastatud vastuvõtutingimuste direktiiv, 
mis tagab humaansed materiaalsed vastuvõtutingi-
mused varjupaigataotlejatele kogu Euroopa Liidus 
ning asjaomaste isikute põhiõiguste täieliku austami-
se;

uuesti sõnastatud miinimumnõuete direktiiv, mil-
lega täpsustatakse rahvusvahelise kaitse and mise 
alused. Selles on sätestatud ka rahvusvahelise kaitse 
saanud isikute õigused ja asjakohased integratsiooni-
meetmed;

uuesti sõnastatud Dublini määrus, millega täpsus-
tatakse taotluse läbivaatamise eest vastutava liikmes-
riigi kindlaksmääramise protsessi;

uuesti sõnastatud Eurodacsüsteemi kehtestamise 
määrus, millega parandatakse ELi varjupaigataotleja-
te sõrmejälgede andmebaasi toimimist.
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4 Mis vahe on rändaja ja 
rahvusvahelist kaitset 
vajava isiku vahel?

„Rändaja“ on lai mõiste, mis hõlmab isikuid, kes lah-
kuvad ühest riigist või piirkonnast, et asuda elama 
teise riiki või piirkonda. Osa rändajaid otsustavad 
vabatahtlikult ümber asuda. Selle põhjused on erine-
vad ja enamasti ei ole need seotud kaitse otsimisega, 
vaid põhjuseks on pere kondlikud sidemed või ma-
janduslikud probleemid. Rahvusvahelist kaitset 
vajavad isikud on hoopis sunnitud põgenema, et 
päästa oma elu või säilitada vabadus. Neil puu-
dub oma päritoluriigis kaitse ja sageli on just nende 
enda riigi valitsus see, kes ähvardab neid taga kiusa-
ta. Kui teised riigid ei luba neil siseneda ega paku nei-
le kaitset, võib neid ohustada surm, tagakiusamine 
või muu inimõiguste raske rikkumine.

Praegusaegsed rändemudelid on sageli segamude-
lid. Segarändevood moodustuvad nii rahvusvahelist 
kaitset vajavatest isikutest kui ka muudel põhjustel 
rändavatest isikutest, kes kasutavad rändeks samu 
marsruute ja sama liiki transporti. Selline ränne võib 
olla pikk, raske ja eluohtlik ning sageli on see kor-
raldatud ebaseaduslikult. Nende isikute kindlakste-
gemine, kes võivad soovida taotleda rahvusvahelist 
kaitset, on nimetatud asjaoludel keeruline, kuid väga 
tähtis ülesanne.
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5 Kas minu ülesanne 
on otsustada, kas isik 
vajab rahvusvahelist 
kaitset või mitte?

Ei, Teie ülesanne ei ole hinnata, kas isik vajab 
rahvusvahelist kaitset või kas tema esitatud 
andmed on usaldusväärsed. Selleks on ette näh-
tud teine menetlus, mida rakendavad varjupaigaot-
suse tegemise eest vastutava asutuse ametnikud, et 
taotlus läbi vaadata ning otsustada kooskõlas liidu ja 
rahvusvahelise õigusega, kas isik vastab rahvusvahe-
lise kaitse saamise nõuetele või mitte.

Teie ülesanne on teha kindlaks isikud, kes võivad soo-
vida taotleda rahvusvahelist kaitset, teavitada neid 
kaitse taotlemise võimalusest ja suunata need, kes 
on avaldanud soovi kaitset taotleda, edasi pädevasse 
asutusse.

Vt praktilise juhendi osa „Sisserändajatega 
esimesena kokkupuutuvate ametnike 
tähtsus“.



7

Millised õigused on 
isikutel, kes võivad 
vajada rahvusvahelist 
kaitset, kui ma saan 
nendega kontakti?

Isikutel, kes võivad vajada rahvusvahelist kait
set, on teatavad õigused olenemata sellest, kas 
nad on rahvusvahelist kaitset sõnaselgelt taot
lenud või mitte. Enamikul juhtudel on Teie ülesanne 
kindlustada nende õiguste tagamine.

Kõikide isikute suhtes kohaldatakse näiteks tagasi- ja 
väljasaatmise lubamatuse põhimõtet olenemata sel-
lest, kas nende seisund on juba ametlikult määratud 
või mitte. Liikmesriigid on kohustatud hoiduma isiku 
tagasisaatmisest kohta, kus teda võib ähvardada ta-
gakiusamine või ebainimlik või alandav kohtlemine 
või karistamine, sealhulgas piinamine, isegi kui tege-
mist on ebaseadusliku sisserändajaga.

Neil isikutel on ka sellised õigused nagu tegelik juur
depääs varjupaigamenetlusele, õigus saada kait-
se taotlemise kohta teavet talle arusaadavas keeles, 
sealhulgas õigus kasutada tõlgi abi, ning võimalus 
suhelda ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga 
või muu õigusnõustamist pakkuva organisatsioo
niga.

Pidage meeles, et kõiki inimesi tuleb kohelda nende 
inimväärikust austavalt ning kooskõlas põhi- ja 
inimõigustega, sealhulgas andes neile esmaabi ja ra-
huldades nende põhivajadused. Haavatavad isikud, 
kaasa arvatud lapsed ja inimkaubanduse ohvrid, tu-
leb kindlaks teha ning suunata asjakohaste menet-
luste juurde.

Vt praktilise juhendi osa „Sisserändajatega 
esimesena kokkupuutuvate ametnike 
tähtsus“.
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7 Millised on minu 
kohustused seoses 
haavatavate isikutega?

Haavatavad isikud on eelkõige lapsed, saatjata lap-
sed, puudega inimesed, eakad, rasedad, lastega ük-
sikvanemad, inimkaubanduse ohvrid, raske haigu se 
või psüühikahäirega inimesed ning piinamise, vägis-
tamise või muu raske psühholoogilise, füüsilise või 
seksuaalvägivalla ohvrid.

Piiripunktid ja kinnipidamiskohad on peamised kohad, 
kus võidakse teada anda haavatavate isikute erivaja-
dustest või need kindlaks teha. Sisserändaja tega esi-
mesena kokkupuutuva ametnikuna on Teil kohustus 
kindlaks teha haavatavate isikute eri vajadused 
ning suunata nad edasiseks hindamiseks ja/või 
toetuse saamiseks edasi riigiasutustesse ning teiste 
sidusrühmade (nt vabaühendused ja ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Amet) juurde, kes on spetsialiseerunud 
ja volitatud tegelema selliste isikute vajadustega 
kooskõlas liikmesriigi õigusnormide ja tavaga. Veen-
duge, et tunnete liikmesriigi edasisuunamismenetlusi 
ja omate asjaomaseid kontaktandmeid.

Esimesena tuleb alati anda esmaabi ja rahuldada 
põhivajadused ning neid tuleks pidada tähtsamaks 
kui rändeküsimusi. Võimaluse korral tuleks tagada 
perekonna ühtsus ja lapsi ei tohiks eraldada nende 
vanematest või sugulastest.

Lisateave on Frontexi VEGA laste 
käsiraamatus.
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Millised on minu 
kohustused seoses 
lastega või isikutega, 
kes on enda väitel 
lapsed?

Vastavalt asjaomastele rahvusvahelistele ja Euroopa 
nõuetele ja õigusaktidele on laps alla 18aastane isik, 
välja arvatud juhul, kui lapse suhtes kohaldatava õigu-
se kohaselt saab laps varem täisealiseks. Isegi kui Te 
ei ole veendunud, et isik, kes väidab end olevat lapse, 
seda ka tegelikult on, tuleb ta siiski suunata vanuse 
määramiseks edasi vastutavasse asutusse vastavalt 
liikmesriigi õigusaktidele ja tavale.

Lapsed on iseenesest haavatavad ning väga 
oluline on suhtuda taktitundeliselt nende eri
vajadustesse, eriti kui laps on saatjata või vane
matest eraldatud. Saatjata ja vanematest eraldatud 
lapsed tuleks võimalikult kiiresti kindlaks teha ning 
suunata edasi vastutavatesse asutustesse vastavalt 
liikmesriigi õigusaktidele ja tavale ning kooskõlas liidu 
õiguses sätestatud tagatistega. Veenduge, et tunnete 
liikmesriigi edasisuunamismenetlusi ning omate spet-
siaalsete lastekaitseasutuste ja muude vastutavate 
sidusrühmade kontaktandmeid.

Olge tähelepanelik ja jälgige võimalikke inim
kaubanduse märke. Kas olukord on kuidagi ebatava-
line? Kas laps on vaikne, eemalviibiv, kontaktivõimetu, 
hirmunud, ärritunud? Kas keegi on last ootamas või 
vaatab laps teise täiskasvanu poole? Kui Teil on põh-
jendatud kahtlus, et last võib ohustada inimkauban-
dus või et laps vajab muul põhjusel kaitset, tuleb kohe 
kohaldada edasisuunamismehhanismi ning algatada 
esialgne uurimine vastavalt liikmesriigi õigusaktidele 
ja tavale.

8



10

Suhelge lapsega alati lapsesõbralikul viisil, võttes 
arvesse tema vanust ja küpsust. Teavitage last pide
valt hetkel ja edaspidi toimuvast. Tagage juurde
pääs põhiteenustele.

Kõikide last puudutavate meetmete ja otsuste pu
hul tuleb seada esikohale lapse huvid. Üldiselt ei 
tohiks last teda saatvatest vanematest või sugulastest 
eraldada, välja arvatud põhjendatud kahtluse korral, 
et nende juurde jäämine ei ole lapse huvides. Sellisel 
juhul tuleks kohe teavitada spetsiaalseid lastekaitse-
asutusi vastavalt liikmesriigi õigusaktidele ja tavale.

Kohaldada tuleb tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põ-
himõtet. Tagasisaatmise korral tuleb rakendada taga-
sisaatmisdirektiivi artiklis 10 laste suhtes sätestatud 
kaitsemeetmeid.

Vt praktilise juhendi osa „Saatjata või 
vanematest eraldatud lapsed“.

Lisateave on Frontexi VEGA laste käsiraamatus1.

1 http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_
Children_Handbook.pdf.

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
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Kas ka inimkaubanduse 
ohvrid vajavad 
rahvusvahelist kaitset?

Kui on alust arvata, et isik võib olla inimkaubanduse 
ohver, tuleks ta suunata edasi vastutavasse asutusse 
ning asjakohaste teenuste juurde kooskõlas sellist 
abi ja toetust käsitlevate liikmesriigi õigusaktide ja 
tavadega. Veenduge, et tunnete inimkaubanduse 
ohvrite suhtes kohaldatavaid liikmesriigi edasisuu-
namismenetlusi ja omate asjaomaseid kontaktand-
meid.

Mõnikord võivad ka inimkaubanduse ohvrid va
jada rahvusvahelist kaitset ja neile tuleb anda 
juurdepääs varjupaigamenetlusele. Igal juhul tu-
leks kõiki inimkaubanduse ohvreid nõuetekohaselt 
teavitada nende varjupaiga taotlemise õigusest.

Pidage meeles, et inimkaubitseja võib endiselt lähe-
duses viibida. On oluline, et igal isikul on võimalus 
rääkida Teiega enda nimel, vabalt ja omavahel. Veen-
duge, et ükski isik ei sekku vestlusesse ja/või ei vasta 
küsimustele küsitletava eest, välja arvatud juhul, kui 
see on tema huvides. Saatjata või vanematest eral-
datud laste korral tuleks pöörata erilist tähelepanu 
võimalikele inimkaubanduse märkidele.

9
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Naiste ja tütarlaste puhul tuleks võimaluse korral 
tagada, et nendega esimesena kokkupuutuv amet-
nik on naissoost. Naisi ja tütarlapsi ei tohiks sundida 
rääkima seksuaalse ärakasutamise või vägivallaga 
seotud vahejuhtumitest või kuritegudest. Võttes 
arvesse naiste vanust, tuleks neilt taktitundeliselt 
küsida, kas nad võivad olla rasedad, ja teavitada neid 
vajaduse korral kättesaadavast abist.

Vt praktilise juhendi osa „Mitme 
kaitsevajadusega isikud“.
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10 Kes võivad taotleda 
rahvusvahelist 
kaitset?

Igal isikul on õigus taotleda rahvusvahelist kait
set.

Varjupaigaõigust tunnustatakse Genfi konventsioo-
nis, ELi põhiõiguste hartas ning muudes rahvusva-
helistes ja Euroopa õigusaktides. Ometigi ei tähenda 
see, et rahvusvahelise kaitse saab igaüks, kes seda 
taotleb. Igas varjupaigasüsteemis jäetakse osa 
taotlusi rahuldamata ja osa rahuldatakse, kuid kõik 
need taotlused tuleb läbi vaadata kooskõlas liidu ja 
rahvusvahelise õigusega.

Turvalisus ja juurdepääs asjakohastele menetlustele 
on varjupaigaõiguse reaalse kasutamise oluline ele-
ment. Sisserändajatega esimesena kokkupuutuva 
ametnikuna on Teie tähtsus väga suur selliste isikute 
kindlakstegemisel, kes võivad soovida taotleda rah-
vusvahelist kaitset, ja nende juurdepääsu tagamisel 
varjupaigamenetlusele.

Vt praktilise juhendi osa „Kes võivad soovida 
kaitset taotleda?“.
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11 Kas võltsitud 
dokumentidega 
või dokumentideta 
isik võib taotleda 
rahvusvahelist 
kaitset?

Jah. Igaühel on õigus taotleda rahvusvahelist 
kaitset olenemata sellest, kas ta sisenes liikmes
riiki või viibib hetkel liikmesriigi territooriumil 
ebaseaduslikult, kasutades võltsitud dokumen
te või omamata üldse dokumente.

Enamik rahvusvahelist kaitset vajavaid inimesi puu-
tub kokku eluohtlike vägivallajuhtumitega, mis an-
navad neile harva võimaluse hankida nõutavaid do-
kumente, et tulla Euroopa Liitu seaduslike kanalite 
kaudu.

Vastavalt Genfi konventsioonile ja Schengeni piiri-
eeskirjadele ei tohi rahvusvahelise kaitse taotlejaid 
karistada ebaseadusliku riiki sisenemise või riigis vii-
bimise eest, tingimusel, et nad teatavad endast vii-
vitamata ametiasutustele. Isik võib taotleda rahvus-
vahelist kaitset isegi võltsitud dokumentide uurimise 
ajal. Sellisel juhul tuleb politseiuurimine peatada ja 
algatada varjupaigamenetlus.

Vt praktilise juhendi osa „Kes võivad soovida 
kaitset taotleda?“.
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12 Kuidas ma saan 
aru, et isik võib 
soovida taotleda 
rahvusvahelist 
kaitset?

Paljud inimesed, kes võivad vajada rahvusvahelist 
kaitset, ei taotle aktiivselt varjupaika selles riigis, 
kuhu nad saabuvad. Paljud neist ei pruugi teada oma 
õigusi ja kohustusi või võivad otsustada kaitset mitte 
taotleda kas oma konkreetse olukorra tõttu või kuna 
teised isikud, sealhulgas inimkaubitsejad, on neile 
andnud nende võimaluste kohta väärteavet.

Seepärast on oluline jälgida ja pöörata tähelepanu 
märkidele, mis viitavad sellele, et isik võib soovi
da taotleda rahvusvahelist kaitset.

Märgid, mis viitavad sellele, et isik võib soovida taot-
leda rahvusvahelist kaitset, võivad avalduda eri vii-
sil. Neid võib täheldada otsekontaktist asjaomase 
isiku või teiste isikutega, asjaomase isiku esitatud 
dokumentidest ja/või muudel asjaoludel. Märkide 
kiiremaks ja täpsemaks avastamiseks tuleks erilist 
tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:

1.  kes see isik on (vanus, sugu, perekonnaseis, 
rahvus, usutunnistus ja kodakondsus);

2.  kust see isik tuleb (päritoluriik, saabumise 
üldised asjaolud);
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3.  mida see isik räägib/kardab:

 � surma saamine või hukkamine,

 � tagakiusamine,

 � piinamine,

 � sõda,

 � tagasisaatmine/tagasipöördumine;

4.  mida see isik tahab:

 � abi,

 � kaitse,

 � kohtumine ÜRO või ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti esindaja või 
advokaadiga;

5.  mida on võimalik teda jälgides täheldada 
(välimus ja käitumine):

 � ametniku juurde siirdumine / ametniku 
vältimine;

 � hirm, stress või ebaharilik vaikimine;

 � ebaharilik käitumine ja/või hoiak;

 � välimus (vigastused, armid, riietus, 
isiklikud asjad jne).

Teabe andmine on varjupaigamenetlusele tegeliku 
juurdepääsu tagamise põhielement. Sisserändaja-
tega esimesena kokkupuutuva ametnikuna on Teie 
ülesanne veenduda, et isikud, kes võivad soovida 
taotleda rahvusvahelist kaitset, saavad seda tegeli-
kult teha. Seepärast peate neile ennetavalt andma 
teavet varjupaiga taotlemise õiguse kohta, sealhul-
gas teavitama neid sellega kaasnevatest õigustest ja 
kohustustest.

Vt praktilise juhendi osa „Märkide 
mitteammendav loetelu“.
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Millal ja kuidas 
tuleks anda teavet 
isikule, kes võib 
soovida taotleda 
rahvusvahelist 
kaitset?

Sisserändajatega esimesena kokkupuutuva ametni-
kuna on Teie ülesanne veenduda, et isikud, kes või-
vad soovida taotleda rahvusvahelist kaitset, saavad 
seda tegelikult teha. Seepärast peate neile enne-
tavalt andma teavet varjupaiga taotlemise õiguse 
kohta, sealhulgas teavitama neid sellega kaasneva-
test õigustest ja kohustustest. Teabe andmise põ-
hieesmärk on tagada, et isikutel, kes võivad vajada 
rahvusvahelist kaitset, on tegelik juurdepääs varju-
paigamenetlusele.

Üldiselt tuleb teavet rahvusvahelise kaitse taotlemi-
se võimaluse kohta anda kinnipidamiskohtades ja 
välispiiril asuvates piiripunktides, sealhulgas tran-
siiditsoonis. Heaks tavaks tuleb siiski pidada sellise 
teabe esitamist ka ajal, mil riigipiiri valvamise eest 
vastutavad ametiisikud peatavad rändajad, kes 
püüavad piiripunkte vältida.

Veenduge, et olete teadlik teabest, mida tuleb anda 
vastavalt liikmesriigi õigusaktidele ja tavale ning 
kooskõlas liidu õigusega. Teavet tuleks anda õigel 
ajal ja see peaks olema võimalikult täielik. Teavet 
tuleb anda keeles, millest inimene saab aru. Vaja-
duse korral tuleks tagada suuline tõlge. Keelekasu
tust ja suhtlusstiili tuleks kohandada vastavalt 
Teie vastas oleva isiku soole, vanusele, kehalise

13
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le ja vaimsele seisundile ja/või haridustasemele. 
Naiste ja tütarlaste puhul tuleks võimaluse korral ta-
gada, et nendega esimesena kokkupuutuv ametnik 
ja tõlk on naissoost.

Vt praktilise juhendi osa „Märkide 
mitteammendav loetelu“.
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14 Millal isikust saab 
rahvusvahelise 
kaitse taotleja?

Isikust saab rahvusvahelise kaitse taotleja kait
se taotlemisel. ELi varjupaigaõigustiku kohaselt 
peetakse isikut rahvusvahelise kaitse taotlejaks, kui 
ta avaldab mis tahes kujul ja mis tahes asutuse
le soovi taotleda rahvusvahelist kaitset või kui 
temast võib aru saada, et ta taotleb rahvusvahelist 
kaitset. Sõna „varjupaik“ või „pagulane“ kasutamine 
ei ole tingimata vajalik. Rahvusvahelise kaitse taot-
lejatele tuleb anda kõik selle seisundiga kaasnevad 
õigused ja kohustused.

Sisserändajatega esimesena kokkupuutuva ametni-
kuna olete sageli oma riigi esimene esindaja, kellega 
kohtub isik, kes võib vajada rahvusvahelist kaitset. 
Paljudel juhtudel on sellistel inimestel Teiega kohtu-
des esimest korda võimalus avaldada soovi taotleda 
rahvusvahelist kaitset.

Pidage meeles, et paljud isikud, kes võivad vajada 
rahvusvahelist kaitset, kardavad tagakiusamist oma 
päritoluriigi ametnike poolt või on kogenud amet-
nikepoolset halvasti kohtlemist teistes rändeteele 
jäänud riikides. Paljudel juhtudel ei pruugi nad Teie 
poole otseselt pöörduda või aktiivselt varjupaika 
taotleda. Sisserändajatega esimesena kokku
puutuvate ametnike tähtsus selliste isikute en
netaval kindlakstegemisel, kes võivad soovida 
taotleda rahvusvahelist kaitset, on suur, andes 
neile varjupaiga taotlemise õiguse kohta olulist 
teavet ning suunates nad asjakohaste menet
luste juurde.

Vt praktilise juhendi osa „Mida teha siis, kui 

isik taotleb rahvusvahelist kaitset?“.
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15 Kuidas ma saan 
aru, et isik palub 
rahvusvahelist 
kaitset?

Sisserändajatega esimesena kokkupuutuva ametni-
kuna olete sageli oma riigi esimene esindaja, kellega 
ELi saabuv kolmanda riigi kodanik puutub kokku ja 
kellele tal on esimest korda võimalus avaldada oma 
soovi taotleda varjupaika.

Pidage meeles, et inimesed võivad väljendada oma 
kavatsust taotleda rahvusvahelist kaitset erinevalt. 
Kaitse taotlemisena võib käsitada suuliselt või 
kirjalikult väljendatud hirmu tagakiusamise või 
tõsise kahju ees, kui riiki sisenemise luba ei anta. 
Sõna „varjupaik“ või „pagulane“ kasutamine ei ole tin-
gimata vajalik.

Peamised sõnad, väljendid või sõnumid, mis võivad 
anda märku, et isik võib soovida taotleda rahvusva-
helist kaitset, on järgmised: hirm tapmise, taga
kiusamise, piinamise, sõja ja/või tagasisaatmise 
ees. Isik võib ka paluda abi või kaitset või kohtumist 
ÜRO või ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti esin-
daja või advokaadiga jmt.

Igaühest, kes on avaldanud soovi taotleda rah
vusvahelist kaitset, saab taotleja, kellel on sel
le seisundiga kaasnevad õigused ja kohustused 
ning kes tuleb suunata täiendavaks hindamiseks 
edasi vastutavasse asutusse. Pidage meeles, et 
Teie hinnang sisenemiskohas on äärmiselt tähtis. Kui 
kahtlete Teie vastas oleva isiku kavatsustes, pidage 
nõu oma ülemusega.

Vt praktilise juhendi osa „Rahvusvahelise 

kaitse taotlemise äratundmine“.
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Mida peaksin 
tegema, kui isik on 
avaldanud mulle 
soovi taotleda 
rahvusvahelist 
kaitset?

Niipea kui isik on avaldanud soovi taotleda rahvus-
vahelist kaitset, saab temast taotleja ja ta tuleb 
suunata täiendavaks hindamiseks edasi vastuta
vasse asutusse. Rahvusvahelise kaitse taotlemise 
soove tõenäoliselt kuulva asutuse ametnikuna olete 
kohustatud teavitama taotlejat, kus ja kuidas tuleks 
taotlus esitada.

Rahvusvahelise kaitse taotlejatel on teatavad 
selle seisundiga kaasnevad õigused ja tagatised, 
sealhulgas õigus riiki jääda, õigus põhilistele ma-
teriaalsetele vastuvõtutingimustele, piisav toetus 
menetluslike ja/või vastuvõtuga seotud erivajaduste 
korral, õigus saada üksikasjalikumat teavet varju-
paigamenetluse kohta taotlejale arusaadavas keeles 
ning kinnipidamisega seotud tagatised. Sisserända-
jatega esimesena kokkupuutuva ametnikuna olete 
vastutav nende õiguste tagamise eest, näiteks suu-
nates taotlejad edasi asjakohastesse asutustesse ja 
organisatsioonidesse.

Pärast kaitse taotlemise soovi avaldamist tuleb see 
registreerida.

• Kui töötate asutuses, kelle pädevusse kuu
lub kaitse taotlemise soovide registreerimi
ne, peate selle registreerima kolme tööpäeva 
jooksul.

16
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• Kui töötate muus asutuses, peaksite saatma 
kaitse taotlemise soovi edasi pädevale asu
tusele selle registreerimiseks hiljemalt kuue 
tööpäeva jooksul pärast kaitse taotlemise soovi 
avaldamist. Kaitsesoov on soovitatav kirjalikult 
registreerida vastavalt liikmesriigi õigusaktidele 
ja tavale.

Pidage meeles, et rahvusvahelise kaitse taotle
jaid ei tohi karistada ebaseadusliku riiki sisene
mise või riigis viibimise eest, tingimusel, et nad 
teatavad endast viivitamata ametiasutustele.

Vt praktilise juhendi osa „Mida teha siis, kui 
isik taotleb rahvusvahelist kaitset?“.
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17 Mida peaksin 
tegema, kui 
on märke, mis 
viitavad sellele, 
et isik võib vajada 
rahvusvahelist 
kaitset, kuid ta ei 
ole avaldanud soovi 
kaitset taotleda?

Paljud inimesed, kes võivad vajada rahvusvahelist 
kaitset, ei taotle aktiivselt varjupaika. Näiteks ei 
pruugi nad olla sellest õigusest või asjakohastest me-
netlustest teadlikud või nad võivad olla inimkauban-
duse ohvrid või tagakiusamise või raske teekonna 
tõttu traumeeritud. Peale selle ei tea rahvusvahelist 
kaitset vajavad isikud sageli oma õigusi ja kohustusi, 
neil on teises liikmesriigis sugulased, kellega nad loo-
davad ühineda, või on teised isikud, sealhulgas inim-
kaubitsejad, andnud neile nende võimaluste kohta 
väärteavet. Ebareaalne on eeldada, et nad tunnevad 
keerulist varjupaiga- ja Dublini menetlust, usaldavad 
täielikult ametiasutusi, et panna ametnikke piiril või 
kinnipidamiskohtades otseselt nende pärast muret-
sema, või teavad õigeid sõnu ja väljendeid, mis või-
vad anda neile juurdepääsu menetlusele.

Teabe andmine on oluline tagamaks, et isikutel, 
kes võivad vajada rahvusvahelist kaitset, on te
gelik juurdepääs varjupaigamenetlusele ja nad 
saavad teha teadliku otsuse, kas taotleda rahvus-
vahelist kaitset või mitte.

Pidage meeles, et üks Teie ülesandeid on tagada, et 
ühtegi isikut, isegi kui ta ei ole taotlenud rahvusva-
helist kaitset, ei saadeta tagasi kohta, kus teda võib 
ähvardada tagakiusamine või ebainimlik või alandav 



kohtlemine või karistamine, sealhulgas piinamine, 
isegi kui tegemist on ebaseadusliku sisserändajaga. 
Iga tagasisaatmise korral tuleb järgida kehtestatud 
korda, sealhulgas nõutavaid õiguslikke kaitsemeet-
meid ja tagatisi.

Pidage nõu oma ülemusega, kui kahtlete Teie vastas 
oleva isiku kavatsustes, eriti kui tema tagasisaatmi-
ne päritolu- või transiidiriiki võib tähendada liidu või 
rahvusvahelise õiguse rikkumist.

Vt praktilise juhendi osa „Mida teha siis, kui 
isik, kes võib vajada kaitset, ei soovi taotleda 
rahvusvahelist kaitset?“.

24
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18 Mida teha, kui isik 
taotleb varjupaika, 
ent ma kahtlustan, 
et ta püüab 
üksnes süsteemi 
kuritarvitada?

Igaühest, kes on avaldanud soovi taotleda rah
vusvahelist kaitset, saab taotleja, kellel on sel
le seisundiga kaasnevad õigused ja kohustused 
ning kes tuleb suunata täiendavaks hindamiseks 
edasi vastutavasse asutusse.

Pidage meeles, et Teie ülesanne ei ole hinnata, kas 
isik vajab rahvusvahelist kaitset või kas tema esi-
tatud andmed on usaldusväärsed. See on varjupai-
gaasutuse ülesanne. Igas varjupaigasüsteemis jäe-
takse osa taotlusi rahuldamata ja osa rahuldatakse, 
kuid kõik need taotlused tuleb läbi vaadata kooskõ-
las liidu ja rahvusvahelise õigusega.

Võite siiski pidada nõu oma ülemusega või teavitada 
vastutavat asutust oma kahtluste põhjustest.

Vt praktilise juhendi osa „Kes võivad soovida 
kaitset taotleda?“.
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Mis juhtub, kui ma 
ei suuda kindlaks 
teha isikut, kes 
soovib taotleda 
rahvusvahelist 
kaitset?

Isiku väära kindlakstegemisega ja pädevasse asutus-
se edasisuunamata jätmisega võivad asjaomasele 
isikule kaasneda rängad tagajärjed. Selline isik või
dakse tagasi saata riiki, kus tema elu või vaba
dus on ohus või kus teda ähvardab tagakiusami
ne, surm, julm, ebainimlik või alandav kohtlemi
ne või muu raske inimõiguste rikkumine.

Sisserändajatega esimesena kokkupuutuva ametni-
kuna on Teie tähtsus väga suur kaitsele juurdepääsu 
tagamisel isikutele, kes seda vajavad. Kui kahtlete 
Teie vastas oleva isiku kavatsustes, pidage nõu oma 
ülemusega.
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20 Olen vahel kurnatud 
või vihane nende 
isikute peale, kellega 
mul tuleb igal päeval 
tegelda. Kas see on 
normaalne?

Iga sisserändajatega esimesena kokkupuutuv amet-
nik täidab oma ülesandeid rasketes tingimustes, 
kohtudes sageli inimestega, kes on pärit eri kultuuri-
dest ning kellel on erinev sotsiaalne taust ja erinevad 
elukogemused. See huvitav, kuid äärmiselt keeruli-
ne töökeskkond võib avaldada mõju Teie vaimsele 
heaolule. Võite oma kohustusi täites kogeda mit-
mesuguseid emotsioone, alates kaastundest kuni 
ükskõiksuseni ja isegi nende isikute põlgamiseni, 
kellega Te igal päeval tegelete. See võib omakorda 
kahjustada Teie töö tulemuslikkust ja kvaliteeti ning 
Teie suutlikkust teha asjakohaseid otsuseid ja võtta 
asjakohaseid meetmeid.

Peate olema neist teguritest ja oma isiklikust olukor-
rast teadlik ning tegema pidevalt jõupingutusi, et 
nende mõju oleks võimalikult väike. Vajaduse korral 
ärge kõhelge toetuse saamiseks abi küsimast oma 
töökaaslastelt või ülemustelt ega taotlemast profes-
sionaalset nõustamist.

Vt praktilise juhendi osa „Olge teadlik oma 
isiklikust olukorrast“.



Igaüks võib olla pagulane.  
Igal isikul võivad olla kaitsevajadused, olenemata tema 
päritoluriigist, rahvusest, välimusest ja käitumisest. 
1

Igal isikul on õigus kaitsele tagasi- ja 
väljasaatmise eest.
Kedagi ei saa välja või tagasi saata olukorras, kus teda 
ähvardab tagakiusamine, surmanuhtlus, piinamine või 
muu ebainimlik või alandav kohtlemine või karistamine. 
See reegel kehtib ka piiril riiki mittelubamise ja mis tahes 
kujul sunniviisilise väljasaatmise kohta. 

2

Haavatavad isikud tuleb kindlaks teha ja 
neid piisavalt toetada.
Piiripunktides ja kinnipidamiskohtades meetmete 
rakendamine on äärmiselt oluline, sest nendes kohtades 
võidakse teada anda haavatavate isikute, sealhulgas 
laste ja inimkaubanduse ohvrite erivajadustest või need 
kindlaks teha.

3

Kõigi lapsi puudutavate meetmete puhul 
tuleb seada esikohale lapse huvid.
Lapse huvide hindamisel tuleb iga üksikjuhtumi 
puhul võtta nõuetekohaselt arvesse selliseid tegureid 
nagu ohutus ja turvalisus, perekonna taasühinemise 
võimalused, lapse heaolu ja lapse seisukohad vastavalt 
lapse vanusele ja küpsusele.

4

Kõiki, kes võivad soovida taotleda 
rahvusvahelist kaitset, tuleb teavitada 
nende õigusest seda teha. 

Teavet varjupaigaõiguse kohta tuleb anda kõikidele 
isikutele, kes võivad vajada rahvusvahelist 
kaitset, et tagada nende tegelik juurdepääs 
varjupaigamenetlusele.

5

Juurdepääs 
varjupaigamenetlusele

 ▶ Iga inimest tuleb väärtustada ja austada.
 ▶ Esimesena tuleb alati anda esmaabi ja 

rahuldada põhivajadused. 



6 Igal isikul on õigus taotleda 
rahvusvahelist kaitset.  

Kellelegi ei tohi keelata juurdepääsu 
varjupaigamenetlusele, isegi kui asjaomane isik ei 
vasta kõikidele riiki sisenemise tingimustele.

7 Mis tahes hirmu märki või väljendust 
võib käsitada rahvusvahelise kaitse 
taotlemisena.

Inimesed võivad väljendada oma kavatsust taotleda 
rahvusvahelist kaitset erinevalt. Kaitse taotlemisena 
võib käsitada suuliselt või kirjalikult väljendatud hirmu 
tagakiusamise või tõsise kahju ees, kui riiki sisenemise 
luba ei anta. Sõna „varjupaik“ või „pagulane“ kasutamine 
ei ole tingimata vajalik.

8 Rahvusvahelise kaitse taotlejaid ei tohi 
karistada ebaseadusliku riiki sisenemise 
või riigis viibimise pärast. 

Isikuid, kes pöörduvad viivitamata ametiasutuse poole, 
ei tohi karistada ebaseadusliku riiki sisenemise või riigis 
viibimise pärast.

9 Iga kaitsesoov tuleb registreerida või 
saata registreerimiseks vastutavale 
asutusele.

Pärast kaitse taotlemise soovi saamist peab vastutav 
asutus selle registreerima. Kaitsesoov tuleks 
registreerida võimalikult kiiresti seadustes ettenähtud 
tähtaja jooksul.

10 Tagada tuleb tagasi- ja väljasaatmise 
lubamatuse põhimõtte järgimine, isegi 
kui isik ei taotle varjupaika.

Iga tagasisaatmise korral tuleb järgida kehtestatud 
korda, sealhulgas nõutavaid õiguslikke kaitsemeetmeid 
ja tagatisi. Kedagi ei saa tagasi saata riiki, kus teda 
ähvardab piinamine, ebainimlik või alandav kohtlemine 
või karistamine, isegi kui tegemist on ebaseadusliku 
sisserändajaga. 



KUST SAAB ELi VÄLJAANDEID?

Tasuta väljaanded:
•  üksikeksemplarid:  EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.

europa.eu);
•  rohkem eksemplare ning plakatid ja kaardid:  

Euroopa Liidu esindustest (http://ec.europa.eu/represent_
et.htm),  
delegatsioonidest väljaspool ELi (http://eeas.europa.eu/
delegations/index_et.htm),  
kasutades Europe Direct’i teenistust (http://europa.eu/
europedirect/index_et.htm) 
või helistades infotelefonile 00 800 6 7 8 9 10 11 (kõikjalt 
EList helistades tasuta) (*).

(*) Antav teave on tasuta nagu ka enamik kõnesid (v.a mõne operaatori, hotelli 
ja telefonikabiini puhul).

Tasulised väljaanded:
• EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu).

Tasulised tellimused:
•  Euroopa Liidu Väljaannete Talituse edasimüüjate kaudu  

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_et.htm)
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