
Teisė pasinaudoti 
prieglobsčio procedūra

Poreikių 
nustatymas

Informacija

Apsauga



Ši nedidelė brošiūra gali padėti 
priminti pirminio kontakto pareigūnų 
pagrindines pareigas bendraujant 
su asmenimis, kurie gali pageidauti 
pateikti prašymą suteikti jiems 
prieglobstį.

Ji padės jums orientuotis nustatant 
asmenis, kurie gali pageidauti 
pateikti prašymą suteikti prieglobstį, 
taip pat suteikti jiems atitinkamas 
procedūrines garantijas ir paramą.

Kiekvienas žmogus yra 
vertintinas ir gerbtinas

Visada pirmiausiai reikėtų 
suteikti skubią medicinos 
pagalbą ir patenkinti 
būtiniausius poreikius



Teisė pasinaudoti 
prieglobsčio procedūra

1 2Pabėgėliu gali 
tapti bet kas

Kiekvienas asmuo turi teisę 
į apsaugą nuo grąžinimo

3 4Pažeidžiamus 
asmenis reikia 
nustatyti ir jiems 
tinkamai padėti

Vykdant bet kokius 
su vaikais susijusius 
veiksmus, svarbiausi 
yra vaiko interesai

5 Bet kuris asmuo, 
galintis pageidauti 
pateikti prašymą suteikti 
jam prieglobstį, turi būti 
informuotas apie tokią teisę

6 Kiekvienas 
asmuo turi 
teisę pateikti 
prašymą suteikti 
jam prieglobstį

7 8Bet koks asmens 
baimės požymis 
ar išraiška gali 
būti vertinami 
kaip prašymas 
suteikti 
prieglobstį

Prieglobsčio 
prašytojai negali 
būti baudžiami už 
tai, kad neteisėtai 
atvyko į valstybę 
arba neteisėtai 
joje yra

9 10Kiekvienas 
prieglobsčio 
prašymas turi būti 
užregistruotas ar 
perduotas registruoti 
atsakingai institucijai

Negrąžinimo 
principas turi būti 
užtikrintas net jei 
asmuo, kuris gali 
prašyti apsaugos, 
prieglobsčio 
neprašo



Jūsų vaidmuo užtikrinant teisę 
pasinaudoti prieglobsčiu

Užtikrindami teisę pasinaudoti prieglobsčio 
procedūra, būkite iniciatyvus

yy Bet kuris asmuo turi teisę į prieglobstį

yy Apsaugos poreikis gali būti reiškiamas įvairiai, 
ne tik sakant „man reikia prieglobsčio!“

yy Jei kyla abejonių, vadovaukitės nuostata, kad 
asmuo prašo prieglobsčio

Ieškokite požymių ir būkite atvirai mąstantis 

yy Pabėgėliu gali tapti bet kas

yy Atkreipkite dėmesį į galimus pažeidžiamumo 
ženklus 

Būkite pagarbus ir neteiskite

yy Nediskriminuokite 

yy Ne jūs sprendžiate, ar asmuo yra pabėgėlis

yy Prieglobsčio prašytojai negali būti baudžiami 
už tai, kad neteisėtai atvyko į šalį arba neteisėtai 
joje yra

Atkreipkite dėmesį į savo kūno kalbą ir į 
tai, kaip bendraujate



Požymiai, kad asmuo gali pageidauti 
pateikti prašymą suteikti jam 
prieglobstį

Kas yra tas asmuo 

Iš kur jis 

Ką jis sako ir ko bijo

yy Būti nužudytas 
arba prarasti 
gyvybę dėl mirties 
nuosprendžio

yy Persekiojimo
yy Kankinimo
yy Karo
yy Grąžinimo

Ko asmuo nori

yy Pagalbos

yy Apsaugos

yy Susitikti su Jungtinių Tautų ar Jungtinių Tautų 
vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro 
atstovu ar teisininku

Ką pastebite (išvaizdoje ir elgesyje)

yy Artinasi prie pareigūno ar vengia jo 

yy Baimė, stresas ar neįprasta tyla

yy Neįprastas elgesys ir (arba) požiūris 

yy Išvaizda (sužalojimai, randai, drabužiai, 
asmeniniai daiktai ir pan.)



Ką daryti toliau

Informuokite apie galimybę pateikti 
prašymą suteikti prieglobstį

yy Įsitikinkite, kad žinote visą informaciją, kurią 
reikia pateikti pagal nacionalinę praktiką

Atpažinkite ketinimą pateikti prašymą 
suteikti prieglobstį

yy Jei asmuo kaip nors išreiškia norą prašyti 
prieglobsčio, vadinasi, jis tokį prašymą jau 
pateikė  

yy Turėkite omenyje, kad kiekvienas asmuo, 
išreiškęs norą prašyti apsaugos, tampa 
prieglobsčio prašytoju, turinčiu visas 
atitinkamas teises

Prieglobsčio prašymą perduokite 
užregistruoti kompetentingoms 
institucijoms

Prieglobsčio prašymą registruokite patys, 
jei esate kompetentingas tai padaryti

Informuokite prieglobsčio prašytoją, kur 
ir kaip galima pateikti prašymą suteikti 
prieglobstį



Ką daryti, jei asmuo prašymo pateikti 
nenori 

Užtikrinkite, kad būtų taikomas 
negrąžinimo principas

Dar kartą informuokite apie galimybę 
pateikti prašymą suteikti prieglobstį 
ir pabrėžkite, kokios bus pasekmės 
nepateikus prašymo

Jei kyla abejonių, pasitarkite su savo 
vadovu

Daugiau informacijos rasite savo 
nacionalinėse veiklos procedūrose

Bendrieji principaI

Visada pirmiausiai reikėtų suteikti 
skubią medicinos pagalbą ir patenkinti 
būtiniausius poreikius 

Pažeidžiamus asmenis reikėtų nustatyti 
ir jiems tinkamai padėti

Imantis visų veiksmų dėl vaikų, 
svarbiausi yra vaiko interesai



Elektroninę priemonės versiją galite rasti EASO 
ir Frontex interneto puslapiuose; be to, ten 
pateikiamos kitos pirminio kontakto pareigūnams 
skirtos praktinės priemonės, susijusios su teise 
pasinaudoti prieglobsčio procedūra: 

http://easo.europa.eu/accesstoprocedure

http://frontex.europa.eu/publications/?c=training
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