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vSissejuhatus

Sissejuhatus

Teie tähtsus rahvusvahelisele kaitsele tõhusa juurdepääsu hõlbustamisel on suur, sest olete 
kolmandate riikide kodanike jaoks Teie riiki ja paljudel juhtudel ka Euroopa Liitu saabumisel sa-
geli esimene kontaktisik. Seda tähtsat ülesannet saab täita kaitset vajavate isikute proaktiivse 
ehk ennetava kindlakstegemise ja neile varjupaiga taotlemise õiguse kohta asjakohase teabe 
andmisega, nende suunamisega asjakohaste menetluste juurde ning sellistele isikutele paku-
tava muu abi ja menetlustagatiste tutvustamisega.

Selles juhendis on teave sisserändajatega esimesena kokkupuutuvate ametnike põhikohus-
tuste ja rahvusvahelist kaitset vajada võivate isikute õiguste kohta esmakokkupuutel. Selles 
antakse juhtnööre nende isikute kindlakstegemiseks, kes võivad soovida kaitset taotleda, ning 
asjakohaste menetlustagatiste ja abi pakkumiseks.

Juhend koosneb neljast osast

�� Sisserändajatega esimesena kokkupuutuvate ametnike suurenenud tähtsus 
varjupaigamenetlusele juurdepääsu tagamisel: selles osas tutvustatakse sega-
rändevoogude teemat ja antakse ülevaade asjaomasest õigusraamistikust, sealhulgas 
põhiõigustest.

�� Valmisolek võimalike rahvusvahelise kaitse taotlejate äratundmiseks: selles 
osas kirjeldatakse sisserändajatega esimesena kokkupuutuvate ametnike käitumise ja 
mõtteviisiga seotud eeltingimusi nende isikute kindlakstegemiseks, kes võivad soovida 
taotleda rahvusvahelist kaitset.

�� Märgid, mis viitavad sellele, et isik võib soovida taotleda rahvusvahelist kaitset: 
selles osas antakse juhtnööre selle kohta, milliseid asjaolusid tuleks arvesse võtta, et pa-
remini kindlaks teha isik, kes võib soovida taotleda rahvusvahelist kaitset.

�� Edasised sammud: selles osas antakse juhtnööre selle kohta, mida teha siis, kui isik, 
kes võib soovida taotleda rahvusvahelist kaitset, on kindlaks tehtud ja kui ta taotleb 
kaitset. Selles käsitletakse ka olukorda, kus isik, kes võib vajada kaitset, ei soovi taotleda 
rahvusvahelist kaitset.

Euroopa Liidu varjupaigaõigustikus on sätestatud, et ametnikud, kellel on esimene kontakt 
rahvusvahelist kaitset taotleva isikuga, eelkõige ametnikud, kes valvavad maismaa- või mere-
piiri või teevad piirikontrolli, peaksid saama asjakohast teavet ning vajaliku koolituse rahvusva-
helise kaitse taotluse nõuetele vastavuse tuvastamiseks ja menetlemiseks.
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Sisserändajatega esimesena kokkupuutuvate 
ametnike tähtsus

Rändevoogude suurenemine ja üha keerukamaks muutumine tekitab Euroopa Liidu välispiiri-
del probleeme. Segarändevood moodustuvad erisuguste motiivide ja eesmärkidega inimes-
test, kes kasutavad samu marsruute ning sama liiki transporti. Selline ränne võib olla pikk, ras-
ke ja eluohtlik ning tihti on see korraldatud ebaseaduslikult. Veoautodesse või väikestesse kon-
teineritesse peidetud või ülerahvastatud merekõlbmatutesse paatidesse tuubitud inimesed 
rändavad sageli karmides ja ebaturvalistes tingimustes, kus neid ähvardab hädaoht, nälg ning 
ärakasutamine ja kuritarvitamine inimsmugeldajate ja inimkaubitsejate poolt. Rände käigus 
võivad nad kaotada oma pereliikmed või sugulased. Arvukalt on teateid inimeste ärakasuta-
misest, väärkohtlemisest, vägistamisest ning prostitutsioonile või kuritegevusele sundimisest.

Peale inimeste, kes rändavad muudel põhjustel kui kaitse saamise eesmärgil, on neid, kes va-
javad kohest kaitset. Nende hulka võivad kuuluda rahvusvahelist kaitset vajavad isikud, inim-
kaubanduse, piinamise, vägistamise või muu raske kuriteo ohvrid, vanematest eraldatud või 
saatjata lapsed, ohustatud naised ja teised haavatavad isikud.

Sisserändajatega esimesena 
kokkupuutuvate ametnike suurenenud 
tähtsus varjupaigamenetlusele 
juurdepääsu tagamisel

Et olete kolmandate riikide kodanike jaoks Teie riiki ja paljudel juhtudel 
Euroopa Liitu saabumisel sageli esimene kontaktisik, on Teie tähtsus 

asjaomaste isikute õigeaegsel kindlakstegemisel, nende põhivajaduste rahulda-
misel ja põhiõiguste tagamisel, nende teavitamisel ning suunamisel asjakohaste 
menetluste juurde ja pädevatesse asutustesse suur.

Segarändevood

Rahvusvahelist 
kaitset vajada 
võivad isikud

Rahvusvahelise 
kaitse taotlejad

Rahvusvahelise 
kaitse saajad
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Põhiõigused

Piiripunktides ja kinnipidamiskohtades rakendatavad meetmed peaksid olema taotleta-
vate eesmärkidega proportsionaalsed, mittediskrimineerivad ning täielikult austama 
peamisi põhiõigusi, nagu:

�� inimväärikus, mis näeb ette, et igal inimesel on sünnipärane õigus olla väärtusta-
tud, austatud ja eetiliselt koheldud;

�� õigus elule, mis keelab surmanuhtluse ja hukkamise ning näeb ette kohustuse võt-
ta ennetusmeetmeid, kui inimese elu on reaalselt ja otseselt ohus;

�� piinamise keeld, mis näeb ette, et kedagi ei tohi piinata, kohelda ebainimlikult või 
alandavalt ega karistada;

�� tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõte, mis viitab riikide kohustusele hoi-
duda isiku tagasi- ja väljasaatmisest mis tahes viisil, kui selle tagajärjel võib teda 
ohustada tagakiusamine ja/või piinamine, ebainimlik või alandav kohtlemine või 
karistamine;

�� varjupaigaõigus, mis tähendab iga isiku õigust taotleda ja saada teistelt riiki-
delt kaitset tagakiusamise eest. Liikmesriigid peavad tagama, et kõikidel isikutel, 
nii täiskasvanutel kui ka lastel, on õigus taotleda enda nimel või oma sugulase või 
esindaja kaudu rahvusvahelist kaitset;

�� diskrimineerimiskeeld, mille kohaselt on keelatud ebaõiglane kohtlemine või 
meelevaldne tegevus või eristamine soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse 
päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Kõikidel isikutel on need õigused olenemata sellest, kas nad on rahvusvahelist 
kaitset sõnaselgelt taotlenud või mitte.

Liikmesriigid peavad tagama, et ametiasutused järgivad mis tahes teabe puhul, mida nad 
saavad oma töö käigus, konfidentsiaalsuse põhimõtet, nagu on sätestatud liikmesriigi õi-
guses ja kehtestatud liidu õigusega. Teavet selle kohta, et isik taotleb rahvusvahelist kaitset, 
ei tohi avalikustada asjaomase isiku päritoluriigi ametiasutustele.

inimväärikus 

tagasi- ja 
väljasaatmise 

lubamatus

diskriminee-
rimiskeeld

õigus elule

varjupaiga-
õigus

piinamise 
keeld

sinu vastas 
olev inimene
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Tagasi- ja väljasaatmise lubamatus

Tagasi- ja väljasaatmise lubamatus viitab liikmesriikide kohustusele hoiduda isiku mis tahes 
viisil tagasi- ja väljasaatmisest selle territooriumi piirile või kohta, kus teda võib ähvardada 
tagakiusamine või ebainimlik või alandav kohtlemine või karistamine, sealhulgas 
piinamine, isegi kui tegemist on ebaseadusliku sisserändajaga. Varjupaiga kontekstis 
tähendab tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõte nõuet tagada rahvusvahelist 
kaitset taotlevatele isikutele juurdepääs riigi territooriumile ning kindlustada õiglane ja 
tõhus varjupaigamenetlus, et teha kindlaks, kas isikule tuleks anda kaitse või mitte.

Kellele on see siduv? Tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõte on siduv kõikidele 
riigiasutustele ning teistele riigi nimel tegutsevatele isikutele või üksustele, sealhulgas 
sisserändajatega esimesena kokkupuutuvatele ametnikele.

Mida see hõlmab? Tagakiusamisohust tulenev tagasi- ja väljasaatmise keeld kehtib 
rahvusvahelise pagulasõiguse kohaselt mis tahes väljasaatmise puhul, sealhulgas 
väljasaatmine, väljaandmine, mitteametlik üleviimine või üleandmine ning piiril riiki 
mittelubamine. See hõlmab ka kaudset tagasi- ja väljasaatmist, mis tähendab isiku 
tagasisaatmist kolmandasse riiki, kus teda ähvardab tagasi- ja väljasaatmise risk. 
Kaudse tagasi- ja väljasaatmise riski tuleb usaldusväärselt hinnata igal üksikul juhul enne 
väljasaatmist kolmandasse riiki. Ühtegi varjupaigataotlejat ei tohiks tema taotluse üle 
otsuse tegemiseks saata ilma piisavate tagatisteta ühelgi juhul tagasi kolmandasse riiki. 
Need tagatised on järgmised: isik võetakse tagasi sellesse riiki, talle antakse tõhus kaitse 
tagasi- ja väljasaatmise vastu, tal on võimalik taotleda ja saada varjupaika ning teda 
koheldakse vastavalt tunnustatud rahvusvahelistele normidele.

Juurdepääs varjupaigamenetlusele

Tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte ning varjupaigaõiguse tegeliku austamise ta-
gamiseks tuleb igale isikule, kes võib vajada rahvusvahelist kaitset, tagada juurdepääs 
varjupaigamenetlusele.

Paljud isikud, kes võivad vajada rahvusvahe-
list kaitset, ei tea oma õigusi ja kohustusi ega 
taotle aktiivselt varjupaika selles riigis, kuhu 
nad saabuvad. Teie kui esimese kontaktisiku 
tähtsus piirile saabuvatele isikutele rahvus-
vahelisele kaitsele juurdepääsu hõlbustami-
sel on väga suur, tehes ennetavalt kindlaks 
isikud, kes võivad soovida taotleda rahvusva-
helist kaitset, andes neile varjupaiga taotle-

mise õiguse kohta asjakohast teavet ning suunates nad vastavate menetluste juurde.

Piiripunktides ja kinnipidamiskohtades meetmete rakendamine on üks peamisi võimalusi haa-
vatavate isikute erivajadustest teadaandmiseks või nende kindlakstegemiseks. Teil on sisse-
rändajatega esimesena kokkupuutuva ametnikuna ka kohustus teha kindlaks haavatavate 
isikute erivajadused ning suunata nad edasiseks hindamiseks ja/või toetuse saamiseks 
riigiasutustesse.

Et teha paremini kindlaks haavatavate isikute erivajadused, võite kasutada EASO 
erivajadustega isikute kindlakstegemise praktilist vahendit, mis on kättesaadav 
aadressil https://ipsn.easo.europa.eu

Pidage meeles, et ena-
masti on inimestel võima-

lus anda teada oma kaitse- ja eriva-
jadustest esimest korda just Teiega 
kohtudes.

https://ipsn.easo.europa.eu/et
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Teie tähtsust varupaigamenetlusele juurdepääsu tagamisel, mis on sätestatud Schengeni pii-
rieeskirjade1 artiklis 3a, on veelgi suurendatud ELi varjupaigaõigustikus, eriti uuesti sõnastatud 
varjupaigamenetluse direktiivis,2 mida kohaldatakse alates 20. juulist 2015. Uuesti sõnastatud 
varjupaigamenetluse direktiiv sisaldab muu hulgas kaht põhisätet, mis mõjutavad otseselt Teie 
igapäevatööd.

!
Uuesti sõnastatud varjupaigamenetluse direktiivi artikli 8 kohaselt on 
Teil kohustus anda teavet rahvusvahelise kaitse taotlemise võimaluse 
kohta, kui on märke, mis viitavad sellele, et kinnipidamiskohas või vä-
lispiiril asuvas piiripunktis viibival isikul võib olla soov rahvusvahelist 
kaitset taotleda. Praktikas tähendab see, et peate ennetavalt kindlaks te-
gema sellise isiku, teatama talle varjupaiga taotlemise õigusest ning andma 
talle nõu, kuidas varjupaika taotleda.

!
Uuesti sõnastatud varjupaigamenetluse direktiivi artikli 6 kohaselt on 
Teil kohustus suunata isik, kes on väljendanud kavatsust taotleda rahvus-
vahelist kaitset (st kes on avaldanud soovi rahvusvahelist kaitset taot-
leda), varjupaigamenetluse juurde, teavitades teda sellest, kuhu ja kuidas 
saab rahvusvahelise kaitse taotlust esitada.

Uuesti sõnastatud varjupaigamenetluse direktiivis kirjeldatakse ka menetlusele juurdepääsu kol-
me eraldi etappi, eristades selgelt rahvusvahelise kaitse taotlemise soovi avaldamist, selle 
soovi registreerimist ja taotluse esitamist ning nende seisundit varjupaigamenetluse suhtes.

Rahvusvahelise kaitse taotlemise soovi 
avaldamine tähendab mis tahes ametiasu-
tusele mis tahes moel rahvusvahelise kaitse 
saamise soovi avaldamist. Iga isikut, kes on 
väljendanud oma kavatsust taotleda rahvus-
vahelist kaitset, peetakse taotlejaks, kellel 
on kõik selle seisundiga kaasnevad õigused ja 
kohustused.

Pärast rahvusvahelise kaitse taotlemise soo-
vi avaldamist peavad pädevad asutused selle 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul registree-
rima – kui kaitse taotlemise soovi avaldati sel-
le registreerimise eest vastutavale asutusele, 
registreeritakse see hiljemalt kolme tööpäeva 

jooksul pärast kaitse taotlemist, ja kui seda soovi avaldati muule asutusele, nagu politsei, pii-
rivalve, rände- ja/või kinnipidamisasutus, registreeritakse see hiljemalt kuue tööpäeva jooksul 
pärast kaitse taotlemist. Erandjuhul võib seda tähtaega pikendada kümne tööpäevani, kui rah-
vusvahelise kaitse taotlemine korraga suure hulga isikute poolt muudab ettenähtud tähtajast 
kinnipidamise praktikas väga raskeks.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse 
isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi 
andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (uuesti sõnastatud); edaspidi „uuesti sõnastatud 
varjupaigamenetluse direktiiv“. 

Pidage meeles, et inimesed 
võivad väljendada oma ka-

vatsust taotleda rahvusvahelist kait-
set erinevalt. Kaitse taotlemisena 
võib käsitada suuliselt või kirjalikult 
väljendatud hirmu tagakiusamise 
või tõsise kahju ees, kui riiki sisene-
mise luba ei anta. Sõna „varjupaik“ 
või „pagulane“ kasutamine ei ole tin-
gimata vajalik. Kahtluse korral peak-
site eeldama, et isik taotleb kaitset.
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skaitse taotlemise 
soovi avaldamine

kaitse 
taotlemise soovi 
registreerimine

taotluse 
esitamine

Sisserändajatega esimesena kokkupuutuvate ametnike suurenenud  
tähtsus varjupaigamenetlusele juurdepääsu tagamisel
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Pidage meeles, et Teie ülesanne on kindlaks teha isikud, kes võivad soo-
vida taotleda rahvusvahelist kaitset, anda neile teavet ning suunata 

nad asjakohasesse asutusse. Te ei tohi ühelegi isikule keelata juurdepääsu varju-
paigamenetlusele. Varjupaigaõiguse tegeliku tagamise aluseks on viivitamatu ja 
tõhus suunamine pädevasse asutusse. Teie ülesanne ei ole hinnata, kas Teie vas-
tas oleval isikul on kaitsealased vajadused ning kas talle saab anda rahvusvahelist 
kaitset või mitte.

Rahvusvahelise kaitse taotluse esitamine tähendab, et taotleja esitab teabe ja dokumen-
did kaitse taotlemise soovi registreerimisel loodud toimiku täiendamiseks. Taotluse esitamise 
järel algab esimese astme läbivaatamine. Liikmesriigid võivad kehtestada taotluse esitamise 
viisi ja kohta täpsustavad eeskirjad.
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Kaitset vajavad inimesed siirduvad tõenäoliselt vormiriietuses isiku juurde ja astuvad temaga 
kontakti. Paljud neist võivad siiski olla kogenud ametnikepoolset halvasti kohtlemist kas oma 
päritoluriigis või teistes rändeteele jäänud riikides. Seepärast hoiduvad nad paljudel juhtudel 
Teie poole otseselt pöördumast. Teie ülesanne on luua usalduslik õhkkond ja teha ennetavalt 
kindlaks isikud, kes võivad soovida taotleda rahvusvahelist kaitset, ning suunata edasi need 
isikud, kes taotlevad kaitset.

Selles osas antakse juhtnööre selle kohta, kuidas valmistuda täitma oma kohustust teha kind-
laks isikud, kes võivad vajada kaitset, lubada nad ELi territooriumile, anda neile teavet ning suu-
nata nad riikliku varjupaigamenetluse juurde.

Tegutsege ennetavalt

Ennetavalt tegutsemine tähendab oma jõupingutuste keskendamist teguritele, mida saate 
kontrollida või mõjutada. Ennetav tegutsemisviis aitab Teil oma kohustusi täita.

Piirivalvurid ja sisserändajatega esimesena kokkupuutuvad ametnikud on kohustatud tegut-
sema ennetavalt, et tagada tegelik juurdepääs varjupaigamenetlusele. Nad on kohusta-
tud kindlaks tegema isikud, kes võivad soovida taotleda rahvusvahelist kaitset, ning teavitama 
neid varjupaiga taotlemise õigusest ja sellest, kuidas seda taotleda. Ühtlasi peavad nad teavi-
tama rahvusvahelise kaitse taotlemise soovi avaldanud isikuid sellest, kuidas taotlust esitada.

Kas Te olete proaktiivselt või reaktiivselt tegutsev inimene?

Proaktiivselt tegutsev inimene kasutab proaktiivset vestlusstiili (ma saan, tahan, 
eelistan jne) ning keskendab oma jõupingutused mõjuvaldkondadele, st asjaoludele, mida 
ta saab kontrollida ja mõjutada.

Reaktiivselt tegutsev inimene kasutab reaktiivset vestlusstiili (ma ei saa, ma pean, 
kui ainult jne) ning keskendab oma jõupingutused probleemsetele valdkondadele, st 
teguritele, mida ta saab veidi kontrollida või mille üle tal puudub kontroll.

Valmisolek võimalike rahvusvahelise 
kaitse taotlejate äratundmiseks
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Olge tähelepanelik

Tähelepanemine ei ole sama mis vaatamine. Tegemist on teabe aktiivse vastuvõtmisega, mis 
aitab Teil hinnata inimesi ja asjaolusid kiiremini ning täpsemalt. Võimalikult suure hulga teabe 
saamiseks ja meeles pidamiseks peate inimesi hoolikalt jälgima ja kuulama.

� Jälgige tähelepanelikult kõike Teid ümbritsevat. Sundige end võimalikult palju asju – 
alates rutiinsetest kuni ebatavalisteni – märkama ja meeles pidama. Keskenduge erine-
vustele, erisustele, ebatavalistele olukordadele ja asjaoludele. Oma muljete teadvustami-
ne on hea jälgija oluline oskus.

� Püüdke leida märke, mis viitavad sellele, et isik võib soovida taotleda rahvusvahelist 
kaitset.

� Jälgige tähelepanelikult jälgitava isiku kehakeelt  – näoilmed, žestid, silmside, keha-
hoiakud ja hääletoon. Kehakeele mõistmise ja kasutamise oskus võib aidata teiste inimes-
tega kontakti saada ja nende vajadusi kindlaks teha. Pidage siiski meeles, et kehakeele ja 
mittesõnaliste signaalide tähendus võib riigiti ja kultuuriti erineda. Seepärast on oluline 
vältida väärtõlgendusi ning hoiduda rutakast tõlgendamisest.

Pöörake tähelepanu haavatavusele

Pidage meeles, et Teie vastas olev isik võib olla haavatav ja tal võivad olla erivajadused, 
mis vajavad erilist tähelepanu ja kohest tegutsemist. Teie ülesanne on kindlaks teha haava-
tavate isikute erivajadused ning suunata nad edasiseks hindamiseks ja/või toetuse saamiseks 
edasi.

Piiripunktid ja kinnipidamiskohad on peamised kohad, kus võidakse haavatavate isikute eriva-
jadustest teada anda või need kindlaks teha. Pidage siiski meeles, et haavatavus ei pruugi 
olla kohe märgatav ja võib avalduda alles hilisemas etapis.

Veenduge, et ükski piiripunktis või kinnipidamiskohas võetav meede ei kahjusta erikaitset, mis 
antakse rahvusvahelise õiguse alusel rahvusvahelist kaitset vajavatele isikutele ja sellistele 
haavatavatele isikutele nagu riskirühma kuuluvad naised ja tütarlapsed (sh rasedad), lapsed 
(sh saatjata ja vanematest eraldatud lapsed), inimkaubanduse ohvrid, piinamise, vägistamise 
või muu raske kuriteo ohvrid ning puudega inimesed.

� Registreerige haavatavus ja erivajadused võimalikult kiiresti vastavalt liikmesriigi tava-
le ning edastage see teave asjaomastele sidusrühmadele, et pakkuda vajalikke tagatisi ja 
toetust.

� Veenduge, et tunnete liikmesriigi edasisuunamismehhanisme ja  -menetlusi ning 
omate liikmesriigi tava kohaselt vastutavate asutuste, sh spetsiaalsete lastekaitseasutus-
te, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ja muude taotlejatele õigusabi või muid nõusta-
misteenuseid pakkuvate organisatsioonide kontaktandmeid.

� Kohandage oma lähenemisviisi, keelekasutust ja suhtlusstiili vastavalt konkreetse 
isiku vajadustele. Teie oskus luua usalduslik õhkkond ja suhelda inimestega on oluline nii 
võimalike haavatavusele osutavate märkide avastamiseks kui ka täpse teabe kogumiseks.

� Vajaduse korral tagage vajalik arsti- ja/või muu asjakohane abi vastavalt liikmesriigi 
õigusaktidele ja tavale.
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Saatjata või vanematest eraldatud lapsed

Vastavalt asjaomastele rahvusvahelistele ja Euroopa standarditele ja õigusaktidele 
on laps alla 18aastane isik, välja arvatud juhul, kui lapse suhtes kohaldatava õiguse 
kohaselt saab laps varem täisealiseks. Isegi kui Te ei ole veendunud, kas isik, kes väi-
dab end olevat alaealise, seda ka tegelikult on, tuleb ta siiski suunata vanuse määramiseks 
edasi vastutavasse asutusse vastavalt liikmesriigi õigusaktidele ja tavale ning liidu õigusele.

Lapsed on iseenesest haavatavad ning väga oluline on suhtuda taktitundeliselt 
nende erivajadustesse, eriti kui laps on saatjata või vanematest eraldatud. Saatjata 
ja vanematest eraldatud lapsed tuleks võimalikult kiiresti kindlaks teha ning suunata vas-
tutavatesse asutustesse vastavalt liikmesriigi õigusaktidele ja tavale. Liidu õiguse kohaselt 
tuleks saatjata laste puhul kindlustada eritagatised, eriti esindaja võimalikult kiire määra-
mine. Veenduge, et tunnete liikmesriigi edasisuunamismenetlusi ning omate spetsiaalsete 
lastekaitseasutuste ja muude vastutavate sidusrühmade kontaktandmeid.

Olge alati tähelepanelik ja pöörake tähelepanu võimalikele inimkaubanduse märkidele. Kas 
asjaomane olukord on kuidagi ebatavaline? Kas laps on vaikne, eemalviibiv, kontaktivõime-
tu, hirmunud, ärritunud? Kas keegi on last ootamas või vaatab laps teise täiskasvanu poole? 
Kui Teil on põhjendatud kahtlus, et last võib ohustada inimkaubandus või et laps vajab muul 
põhjusel kaitset, tuleb kohe kohaldada edasisuunamismehhanismi ning algatada esialgne 
uurimine vastavalt liikmesriigi õigusaktidele ja tavale.

Suhelge lapsega alati lapsesõbralikult, võttes arvesse tema vanust ja küpsust. Teavitage 
last pidevalt hetkel ja edaspidi toimuvast. Tagage juurdepääs põhiteenustele.

Kõikide last puudutavate meetmete ja otsuste puhul tuleb seada esikohale lapse 
huvid. Üldiselt ei tohiks last teda saatvatest vanematest või sugulastest eraldada, välja ar-
vatud põhjendatud kahtluse korral, et vanemate või sugulaste juurde jäämine ei ole lapse 
huvides. Sellisel juhul tuleks kohe teavitada spetsiaalseid lastekaitseasutusi vastavalt liik-
mesriigi õigusaktidele ja tavale.

Kohaldada tuleb tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet. Tagasisaatmise korral 
tuleb rakendada tagasisaatmisdirektiivi artiklis 10 laste suhtes sätestatud kaitsemeetmeid.

Olge eelarvamustevaba

Vastkohatud inimeste lahterdamine ja korduvate ülesannete täitmiseks tavapäraste meetodi-
te kasutamine on loomulik reaktsioon ning meetod, mida enamik meist kasutab. Sellest tuleb 
siiski teadlik olla ja jääda eelarvamustevabaks, olenemata varasematest isiklikest või ameti-
alastest kogemustest. Pidage meeles, et igal isikul võivad olla kaitsevajadused, olenemata 
tema välimusest või käitumisest.

Olge eelarvamustevaba. Eelarvamustevaba olemine tähendab paindlikkust ning vastuvõt-
likkust uutele ja erinevatele kogemustele, toimimisviisidele ja probleemidele. Eelarvamusteta 
inimestel puuduvad eelarvamused ning suure tõenäosusega muudavad nad uute faktide ilm-
nemisel oma arvamust.

Olge aupaklik

Töötate keerulises ja probleemiderohkes keskkonnas. Kogete igal päeval stressitekitavaid olu-
kordi ja kohtute hirmunud, traumeeritud või ametiasutusi umbusaldavate inimestega ning ini-
mestega, kes valetavad, petavad või käituvad agressiivselt.
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Ometigi esindate sageli esimese kontaktisikuna ELi saabuvate kolmandate riikide kodanike 
jaoks nii oma riiki kui ka Euroopa Liitu. Peaksite toimima professionaalselt ja eetiliselt ning käi-
tuma alati viisil, mis jätab Teist ja Teie esindatavast ametiasutusest hea mulje.

Olge alati aupaklik. Igaüht tuleb kohelda austusega. Austage alati inimväärikust ning olge 
taktitundeline kultuurilise mitmekesisuse ja kultuuriliste erinevuste suhtes.

Aupaklikkus äratab usaldust ja austust Teie suhtes. Mõelge selle üle... Austuse ärateenimiseks 
peate ise kõigepealt suhtuma teise isikusse aupaklikult. Lugupidamatus tekitab pingeid, mis 
võivad viia konfliktini.

Ärge diskrimineerige

Keegi ei tohi teist isikut diskrimineerida. Diskrimineeriv käitumine, ebaõiglane kohtlemine 
ja muu diskrimineeriv suhtumine on vastuolus põhiõigustega.

Diskrimineerimise vältimiseks ja taktitundelisuse ülesnäitamiseks on oluline suhelda asjaoma-
se inimese jaoks mõistetavas keeles ning viisil, mis võimaldab tal tunda end ohutult ja turva-
liselt. Vajaduse korral kohandage oma lähenemisviisi, keelekasutust ja suhtlusstiili vastavalt 
Teie vastas oleva isiku soole, vanusele, kehalisele ja vaimsele seisundile ja/või haridustasemele.

Suhtuge erapooletult

Ärge otsustage teise isiku üle tema tegude, käitumise ja/või välimuse põhjal. Selmet otsusta-
da isiku üle tema tegude või välimuse põhjal, püüdke saada tema ja tema tausta kohta rohkem 
teavet. Selleks on ette nähtud teine menetlus, mida rakendavad teiste asutuste ametnikud, et 
hinnata isiku kaitsevajadusi ja õigust rahvusvahelisele kaitsele.

Hoiduge andmast sõnalises või mittesõnalises suhtluses oma subjektiivset hinnangut. Kui 
avastate end olevat subjektiivne, tehke paus ja tuletage endale meelde jälgimisvajadust.

Olge aktiivne kuulaja

Olge hea kuulaja. Aktiivne kuulamine on üks suhtlusoskuse põhikomponente. Tõelise kuu-
lamise korral näitate öeldu vastu üles siirast huvi, mitte ei piirdu ainult kuulamisega. Nii suh-
tute austusega Teiega suhtlevasse isikusse  – see mõjutab Teie kogutava teabe kvaliteeti ja 
kvantiteeti.

� Kuulake tõelise huviga ja kavatsusega kuuldust aru saada. Võite teha taotleja vabakõ-
nest lühikesi ja vahetuid kokkuvõtteid, korrates selle põhipunkte tema enda sõnadega, et 
näidata aktiivset kuulamist ja arusaamist. Võite ka taotleja juttu oma sõnadega peegelda-
da, kinnitamaks talle, et kuulate teda.

� Julgustage isikut kõnelema. Kasutage selliseid julgustavaid väljendeid nagu „Rääkige 
sellest lähemalt“ või „Mis sai edasi?“. See innustab taotlejat edasi kõnelema ning aitab kaa-
sa vabakõne jätkumisele ja avardumisele.

� Esitage oma huvi näitamiseks küsimusi. Pidage siiski meeles, et vabakõne teel saab 
täpsemat ja kasulikumat teavet. Vabakõne liiga sage katkestamine lisaküsimuste esita-
miseks võib ka vähendada isiku motivatsiooni või enesekindlust ning täielike andmete esi-
tamise tõenäosust.

� Veenduge, et Teie vastas olev isik saab Teie jutust aru. See on Teie vastutada. Kasutage 
võimalust arusaamise täpsustamiseks, paludes näiteks isikul korrata oma sõnadega Teie 
esitatud teabe põhipunkte.

http://www.littlethingsmatter.com/blog/2010/03/16/to-earn-respect-you-must-show-respect/
http://www.littlethingsmatter.com/blog/2010/03/16/to-earn-respect-you-must-show-respect/
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Kasutage sobivat ja taktitundelist suhtlusstiili

Keele- ja kultuurierinevused ning erinevad kogemused takistavad suhtlemist. Inimese võimet 
end väljendada võivad mõjutada paljud muud tegurid, nagu vanus, sugu, stress, kehaline ja 
vaimne tervis ning keskkonnaolud. Väärtõlgenduste ohtu suurendab ka vajadus kasutada 
suhtlemisel tõlgi abi.

Seepärast on oluline teada tegureid, mis võivad häirida suhtlusprotsessi, et kohandada vas-
tavalt oma suhtlusstiili ja keelekasutust. See aitab vähendada ärevust ja stressi ning tagada 
kogutava teabe kvaliteeti ja kvantiteeti.

�Olge taktitundeline isiku olukorra suhtes, kui see on juba teada, ja kohandage oma 
suhtlusstiili vastavalt.

� Rääkige asjaomase isikuga talle arusaadavas keeles. Püüdke alati rääkida võimalikult 
täpselt, lihtsalt ja selgelt.

� Teavitage isikut sellest, mida temalt oodatakse, sealhulgas sageli endastmõisteta-
vaks peetavatest pisidetailidest (nt kes Te olete, mida teete, miks sulgete vestlemiseks ka-
sutatava ruumi ukse jne), ja kogu protsessist. Ei tohi eeldada, et kõik teised mõistavad asju 
samamoodi nagu Teie.

� Tagage konfidentsiaalsus. Selgitage, et kõik öeldu hoitakse konfidentsiaalsena, välja ar-
vatud juhul, kui teave tuleb esitada teistele riigiasutustele.

� Laske isikul vabalt kõnelda. Julgustage isikut kirjeldama sündmust või olukorda oma 
sõnadega ning omas tempos ja katkestusteta.

� Küsige asjakohaseid küsimusi asjakohasel viisil. Avatud küsimused näitavad, et kes-
kendute inimesele. Alustage vestlust lihtsate küsimustega.

� Andke kõigile võimalus kõnelda. Veenduge, et ükski isik ei sekku vestlusesse ja/või ei 
vasta küsimustele küsitletava eest, välja arvatud juhul, kui see on tema huvides.

Tõlgi kasutamine

ELi varjupaigaõigustiku kohaselt on liikmesriigid kohustatud kindlustama vajalikul 
määral suulise tõlke, et hõlbustada juurdepääsu varjupaigamenetlusele, juhul kui on 
märke sellest, et kinnipidamisasutuses hoitav või piiripunkti saabunud isik võib soovida 
taotleda rahvusvahelist kaitset. Sageli tekib vajadus tõlgi järele, et aidata asjaomasel isikul 
ja ametnikul ületada keelebarjääri. Tõlgi kaasamisel peate siiski kohandama asjaomase 
isikuga suhtlemise ja/või vestluse juhtimise viisi. Tõlgi kasutamisel peate meeles pidama 
järgmist:

�� pöörake tähelepanu tõlgi valikule. Võimaluse korral peaks tõlk olema taotlejaga 
samast soost, kui taotleja seda soovib;

�� teavitage tõlki tema kohustustest ja tegevusest vestluse ajal;

�� veenduge, et asjaomane isik mõistab tõlki ja vastupidi;

�� pöörduge asjaomase isiku poole otse (esimeses isikus), mitte tõlgi kaudu 
(kolmandas isikus);

�� püüdke rääkida aeglaselt ja selgelt ning teha sageli pause, et tõlk saaks vahendada 
Teie juttu lühikeste lõikude kaupa, eriti kui annate üksikasjalikke või keerulisi 
selgitusi.

Tõlketeenuse osutamisel telefoni teel on nende põhimõtete järgimine veelgi olulisem.
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Jälgige oma kehakeelt

Kehakeel on mittesõnalise suhtlemise viis, mille puhul väljendatakse mõtteid, kavatsusi või 
tundeid sellise füüsilise käitumise kaudu nagu näoilmed, kehahoiak, žestid, hääletoon või ruu-
mikasutus. Mittesõnalise suhtlemise mõistmise ja kasutamise oskus on võimas suhtlusvahend.

�Olge teadlik oma mittesõnalise suhtluse viisist. Teie kehakeel on oluline vahend usal-
dusliku õhkkonna loomiseks ning lähedase suhte kujundamiseks ja hoidmiseks.

� Valige sobivad žestid ja kehahoiakud. Kasutage avatud kehakeelt (ärge ristake käsi 
ega võtke suletud poose jne). Kasutage turvalise ja avatud õhkkonna loomiseks sobivat 
hääletooni ja asjakohaseid näoilmeid. Mõnikord aitab mõistmise õhkkonda luua taotleja 
kehakeele peegeldamine.

� Austage isiklikku ruumi ja looge asjakohane silmside. Suhtuge mõistvalt, kui taotleja ei 
soovi Teiega otsest silmsidet luua.

�Olge teadlik kultuurilistest ja soolistest erinevustest mittesõnalises suhtluses. 
Kehakeele ja mittesõnaliste signaalide tähendus on kultuuriti erinev ning need erinevu-
sed võivad põhjustada väärtõlgendusi. Hoiduge Teie vastas oleva isiku kehakeele rutakast 
tõlgendamisest.

Olge teadlik oma isiklikust olukorrast

Iga sisserändajatega esimesena kokkupuutuv ametnik täidab oma 
ülesandeid väga keerulistes tingimustes, kohtudes sageli inimestega, kes tu-
levad eri kultuuridest ning kellel on erinev sotsiaalne taust ja erinevad eluko-
gemused. See huvitav, kuid äärmiselt keeruline töökeskkond võib mõnikord 
põhjustada rutiini, stressi, pettumust või isegi selliseid sekundaarse trauma 
sümptomeid nagu sundmõtted, krooniline väsimus, kurbus, viha, kontsentrat-
sioonivõime langus, eemaldumine, emotsionaalne kurnatus, hirm, häbitunne, 
füüsiline haigus, töölt puudumine.

Eraelu võib mõnikord põhjustada stressi ja probleeme, mis võivad mõjutada Teie 
suhtumist oma ametikohustustesse ja võimet saada hakkama tööstressiga.

Peate olema neist teguritest teadlik ja tegema pidevalt jõupingutusi, et nende 
mõju oleks võimalikult väike. Vajaduse korral ärge kõhelge toetuse saamiseks 
abi küsimast oma töökaaslastelt või ülemustelt ega taotlemast professionaal-
set nõustamist.
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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 otsus-
tada kaitset mitte taotleda kas oma konkreetse olukorra tõttu või kuna teised isikud, sealhul-
gas inimkaubitsejad, on neile andnud nende õiguste ja võimaluste kohta väärteavet. Ebareaal-
ne on eeldada, et nad tunnevad keerulist varjupaiga- ja Dublini menetlust, usaldavad täielikult 
ametiasutusi, et ametnikke piiril või kinnipidamiskohtades nende pärast muretsema panna, 
või teavad õigeid sõnu ja väljendeid, mis võivad anda neile juurdepääsu menetlusele.

Teil on esimese kontaktisikuna piiril kohustus kindlaks teha, kas teatav isik kavatseb taotleda 
kaitset, ning teha ennetavalt kindlaks sellised isikud ja teavitada neid, kui on märke, mis viita-
vad sellele, et nad võivad soovida taotleda varjupaika.

Pidage meeles, et enamasti on inimestel võimalus anda teada oma kaitsevajadusest 
esimest korda just Teiega kohtudes. Seepärast on kokkupuude Teiega esimene ja äärmiselt 
tähtis etapp kaitse tagamisel seda vajavatele isikutele. Isiku vääral kindlakstegemisel piiril ja 
varjupaigataotluse pädevale asutusele edastamata jätmisel võivad olla rahvusvahelist kaitset 
vajavale isikule tõsised tagajärjed. Selline isik võidakse tagasi saata riiki, kus tema elu või vaba-
dus on ohus või kus teda ähvardab tagakiusamine, surm, julm, ebainimlik või alandav kohtle-
mine või muu raske inimõiguste rikkumine.

Selles osas antakse kasulikke näpunäiteid ja juhtnööre, et aidata sisserändajatega esimesena 
kokkupuutuvatel ametnikel kindlaks teha isikud, kes võivad soovida taotleda kaitset, ning ta-
gada kõikvõimalike märkide tähelepanemine.

Kes võivad soovida kaitset taotleda?

� Pidage meeles, et Te ei tohi ühelegi isikule keelata juurdepääsu varjupaigamenet-
lusele.

Igal isikul on õigus taotleda varjupaika.

� Pidage alati meeles, et igaüks võib olla pagulane.

Igal isikul võivad olla kaitsevajadused, olenemata tema välimusest või käitumisest. Sega-
rändevood moodustuvad erinevate motiivide ja eesmärkidega inimestest, kes kasutavad 
rändeks samu marsruute ja sama liiki transporti. Seepärast võivad pagulased ja muudel 
kui kaitsega seotud põhjustel rändajad olla välimuse ja käitumise poolest sarnased.

Pidage meeles, et Teie ülesanne on kindlaks teha isikud, kes võivad soovida taotleda rah-
vusvahelist kaitset, anda neile teavet ning suunata nad edasi asjakohasesse asutusse. Teie 
ülesanne ei ole hinnata, kas Teie vastas oleval isikul on kaitsealased vajadused ning kas 
anda talle rahvusvaheline kaitse või mitte. Selleks on ette nähtud teine menetlus, mida 
rakendavad teiste asutuste pädevad ametnikud, et hinnata isiku kaitsevajadusi ja teha 
kindlaks, kas tal on õigus rahvusvahelisele kaitsele või mitte.

� Jah, iga isik võib olla pagulane olenemata tema päritoluriigist, rahvusest ja/või 
välimusest.

Märgid, mis viitavad sellele, et isik võib 
soovida taotleda rahvusvahelist kaitset
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Iga isik võib olla pagulane olemata sellest, kas ta:

�� sisenes liikmesriiki või viibib hetkel liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult, 
kasutades võltsitud dokumente või omamata üldse dokumente, sealhulgas juhul, kui 
tal keelati liikmesriiki siseneda põhjusel, et ta on varem olnud ebaseaduslik sisserändaja;

�� on inimkaubanduse ohver. Inimkaubanduse ohvril võivad olla muud kui inimkauban-
dusest tulenevad kaitsevajadused. Ta võib taotleda rahvusvahelist kaitset ka inimkau-
bitsejate käest põgenemisel või inimkaubitsejad ise võivad kasutada varjupaigamenet-
lust, et hõlbustada isikute viibimist vastuvõtvas riigis;

�� on saatjata laps. ELi varjupaigaõigustik näeb ette konkreetsed tagatised, et saatjata 
laps saaks kasutada oma varjupaigaalaseid õigusi ja täita asjaomaseid kohustusi. Kuna 
laps on iseenesest haavatav, on väga oluline suhtuda eriti taktitundeliselt tema erivaja-
dustele osutavatesse lisamärkidesse ja tegutseda alati lapse huvides.

Mitme kaitsevajadusega isikud

Pidage meeles, et osal inimestest võib peale rahvusvahelise kaitse vajaduse olla teisi 
kaitsevajadusi, millega tuleb kiiresti tegelda. Näiteks võib isik olla nii inimkaubanduse ohver 
kui ka pagulane või nii saatjata laps kui ka pagulane. Mitme vajaduse kindlakstegemine 
ja isiku edasisuunamine asjakohaste menetluste juurde võib olla väga keeruline, eriti 
vahetult pärast saabumist.

Saabujate liigitamine eri rühmadesse ei tohiks siiski takistada meetmete võtmist 
eranditult kõikide isikute inimõiguste, sealhulgas varjupaigaõiguse kaitsmiseks. Seega 
tuleks näiteks inimkaubanduse ohvrite ja saatjata laste puhul aktiveerida asjakohased 
kaitsemehhanismid võimalikult kiiresti. Siiski tuleb tagada ka varjupaigaõigus ning samal 
ajal tuleb rakendada nõutavad varjupaigaalased meetmed.

Märkide mitteammendav loetelu

Märgid, mis viitavad sellele, et isik võib soovida taotleda rahvusvahelist kaitset, võivad avaldu-
da eri viisil. Neid võib täheldada otsekontaktist asjaomase isiku või teiste isikutega, asjaomase 
isiku esitatud dokumentidest ja/või muudel asjaoludel. Märkide kiiremaks ja täpsemaks avas-
tamiseks tuleks erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele.

Pidage meeles, et järgnev märkide loetelu on ainult näitlik ega sisalda 
ühelgi juhul kõiki võimalikke märke ja nende variante. Täpse juhise asemel 

tuleks seda käsitada nõuandena selle kohta, millistele teguritele tuleks keskenduda 
hinnates võimalust, et asjaomane isik võib soovida taotleda rahvusvahelist kaitset.
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Kes see isik on ja kust ta tuleb?

Päritoluriik

Oluline allikas, millele tugineda nende isikute täpsel kindlakstegemisel, kes võivad soovida 
taotleda rahvusvahelist kaitset, on Teie üldteadmised isikute päritoluriigis valitsevast olukor-
rast, sealhulgas üldistest poliitilistest oludest, julgeolekuolukorrast ja põhiõiguste järgimisest. 
Pagulaste lähteriigiks on tõenäoliselt näiteks riik, kus käib (kodu)sõda või toimuvad relvakonf-
liktid või kus valitseb diktatuur. Siiski tuleb meeles pidada, et ühtegi riiki ei saa käsitada üldiselt 
turvalisena kõikide tema kodanike jaoks. Seepärast võib isegi turvalisest lähteriigist saabuvatel 
isikutel olla individuaalseid kaitsevajadusi.

Rahvus, usutunnistus, kodakondsus

Lisaks üldisele päritoluriigitaustale tuleks erilist tähelepanu pöörata sellele, kas asjaomane isik 
kuulub rahvus- ja/või usuvähemusse ja/või vähemusrahvuse hulka, kuna selliste vähemuste 
liikmed langevad sageli tagakiusamise või vägivallakuritegude ohvriks. See ei tähenda siiski, et 
enamuse hulka kuuluvatel isikutel ei või olla kaitsevajadusi.

Saabumise üldised asjaolud

Suurte rühmade ja üksikisikute või perekondade massiline saabumine võib põhjustada eri 
ootusi isikute profiilile ja nende kaitsevajadustele. Ometigi on oluline meeles pidada, et 
pagulased ei rända eranditult ühes või teises suunas.

Vanus

Lapsed on iseenesest haavatavad ning väga oluline on suhtuda taktitundeliselt nende kait-
sevajadustesse, eriti kui laps on saatjata või vanematest eraldatud. Kõik lastega tegelevad 
ametnikud peaksid tegutsema lapse huvides, suhtlema temaga lapsesõbralikult ja võtma 
arvesse lapse võimalikke täiendavaid erivajadusi.

Juhul kui on märke lastega kauplemisest või nende üle piiri smugeldamisest, tuleks kaaluda 
eriliste kaitsemeetmete kohaldamist. Lisateavet saab Frontexi Vega laste käsiraamatust3.

Sugu

Naised ja tütarlapsed võivad rände korral olla eriti haavatavas olukorras kas päritoluriigis või 
rände ajal kogetu või vastuvõtvas riigis esinevate sotsiaalsete ja kultuuriliste erinevuste tõttu. 
Seepärast tuleks erilist tähelepanu pöörata nende võimalikule kaitsele ja/või täiendavatele eri-
vajadustele. See ei tähenda muidugi mõista, et kõik naised on ühtmoodi haavatavad.

Eelkõige tuleb tagada, et naised ja tütarlapsed saavad rääkida ametnikuga omaette ja nii, et 
ükski isik ei sekkuks vestlusesse ja/või vastaks küsimustele küsitletava eest. Samuti tuleks neile 
anda vahetult teavet, et nad ei jääks ilma võimalusest saada olulist teavet ja teha sõltumatuid 
otsuseid, sealhulgas taotleda rahvusvahelist kaitset või muud abi.

Võimaluse korral tuleks tagada, et nendega esimesena kokkupuutuv ametnik ja tõlk on nais-
soost. Naisi ei tuleks sundida rääkima seksuaalse vägivallaga seotud vahejuhtumitest või kuri-
tegudest. Võttes arvesse naiste vanust, tuleks neilt taktitundeliselt küsida, kas nad on rasedad, 
ja teavitada neid vajaduse korral kättesaadavast abist.

3 http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf.

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf


15 Varjupaigamenetlusele juurdepääsu praktiline juhend 

Perekonnaseis

Oluline on arvesse võtta isiku perekonnaseisu. Teatavad inimrühmad, näiteks saatjata või va-
nematest eraldatud lapsed, üksikud naised või lastega üksikvanemad, on eriti haavatavas olu-
korras ning neil võivad olla nii kaitsevajadused kui ka täiendavad erivajadused.

Mida see isik räägib?

Isiku ütlused on tähtsaim ja sageli ainus märk sellest, et ta võib soovida taotleda rahvusvahelist 
kaitset, või sisaldavad need konkreetset soovi taotleda kaitset. Selliseks märgiks tuleks eelkõi-
ge pidada seda, kui isik väljendab mis tahes viisil hirmu või ärevust tagakiusamise või tõsise 
kahju pärast, kui tal keelatakse riiki siseneda. Põhilised sõnad, väljendid või sõnumid, mis või-
vad anda märku, et isik võib soovida taotleda rahvusvahelist kaitset, on järgmised:

�� hirm: näiteks kui isik kardab tagasisaatmist päritoluriiki, tagakiusamist, oma päritolu-
riigis vangi sattumist või tapmist koju tagasisaatmise korral;

�� surm: näiteks kui isik kardab, et ta tapetakse tagasisaatmise korral;

�� tagakiusamine: näiteks kui isik ütleb, et teda kiusati päritoluriigis taga või ta kardab 
tagakiusamist tagasisaatmise korral;

�� piinamine: näiteks kui isik ütleb, et teda või tema pereliikmeid piinati, või näitab arme 
või muid vigastusi, mis võivad olla piinamise tagajärg;

�� sõda: näiteks kui isik ütleb, et tema päritoluriigis toimub (kodu)sõda või relvakonflikt, 
kui ta kardab, et ta hukkub sõjas jne;

�� tagasisaatmine/tagasipöördumine: näiteks kui isik ütleb, et ta ei saa oma päritolurii-
ki tagasi pöörduda, kui ta kardab tagasisaatmist, kui tal ei ole kuhugi tagasi pöörduda, 
kui ta kardab tagakiusamist, vangistamist, piinamist või tapmist koju tagasisaatmise 
korral;

�� ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (ÜRO) või advokaat: näiteks kui isik soovib saa-
da ühendust ÜRO või ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametiga, soovib kohtuda ÜRO Pagu-
laste Ülemvoliniku Ameti esindajaga, soovib kohtuda advokaadiga jne.

Mida on võimalik isikut jälgides täheldada (välimus 
ja käitumine)?

Ametniku juurde siirdumine / ametniku vältimine

Ametnikku saab peaaegu kõikjal maailmas ära tunda tema vormiriietuse järgi. Vormiriietus 
kajastab võimu ja volitusi ning sellel võib olla seda nägevatele isikutele suur psühholoogiline 
mõju. Isikud, kes võivad soovida taotleda rahvusvahelist kaitset, siirduvad tõenäoliselt vormi-
riietuses inimese juurde ja astuvad temaga kontakti. Tuleb siiski meeles pidada, et inimesed 
võivad saabuda ka riikidest, kus vormiriietus põhjustab usaldamatust või isegi hirmu. Sageli 
väldivad inimesed vormiriietuses ametnikke hirmust ebaseadusliku sisenemise, võltsitud do-
kumentide omamise või dokumentide puudumise tagajärgede ees. Sellisel juhul peaksite suut-
ma tõlgendada neid märke, et reageerida asjakohaselt või pakkuda abi.

Pidage meeles, et taotleja ütlused on sageli keeles, mis ei ole tema esime-
ne keel, ja/või tõlgi vahendatud. Keelebarjäär võib avaldada mõju teine-

teise mõistmisele ja põhjustada isiku ütlustes näivaid vastuolusid või lahknevusi.
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Hirm

Hirm põhjustab suurt stressi, mis väljendub mitmel viisil, nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt. 
Suur hirm võib muuta isiku täielikult liikumisvõimetuks, passiivseks ja apaatseks. Teise võima-
lusena võib see põhjustada hüperaktiivsust, agressiivsust ja/või kummalist käitumist. Pidage 
meeles, et igal isikul võivad olla kaitsevajadused, olenemata tema käitumisest.

Teie vastas oleval isikul võib olla hirmu ja stressi tõttu raske Teie küsimusi mõista ja neile kes-
kenduda. Seepärast on oluline luua ohutu ja turvaline õhkkond, andes isikule teavet ja selgitusi.

Inimestevaheline suhtlus

Peaaegu kõik inimrühmad põhinevad vastastikusel sõltuvusel, olenemata rühma suurusest, 
ametlikkusest või mitteametlikkusest ning keskendumisest ühele või teisele tegevusele. Rüh-
ma sees võib luua eri laadi suhteid – nii positiivseid suhteid, mida iseloomustavad vastastiku-
ne usaldus ja toetus, kui ka kahjulikke suhteid, mis seisnevad sõltumises, allumises, kontrollis 
ja kuritarvitamises. Seepärast on väga oluline pöörata tähelepanu suhtlusele rühma liikmete 
vahel ning otsida märke, mis viitavad kahjulikele ja probleemsetele suhetele. Igale isikule, seal-
hulgas lastele ja naistele, tuleb anda võimalus rääkida ametnikuga omaette. Veenduge, et üks-
ki isik ei sekku vestlusesse ja/või vasta küsimustele nende eest, välja arvatud juhul, kui see on 
nende huvides.

Välimus (vigastused, armid, riietus, isiklikud asjad jne)

Nähtavad haavad, vigastused või armid võivad olla ilmselge märk kaitsevajadusest. Muud väli-
sed märgid, nagu rõivastuse laad ja välimus, pagasi ja muude isikuga kaasas olevate asjade pii-
savus, võivad viidata soovile taotleda rahvusvahelist kaitset. Pidage siiski meeles, et igal isikul 
võivad olla kaitsevajadused, olenemata tema välimusest.

Kehakeel

Pöörake tähelepanu isiku kehakeelele, nagu näoilme, kehahoiak, žestid, hääletoon jne. Mit-
tesõnalise suhtluse mõistmise ja kasutamise oskus on võimas suhtlusvahend ning võib olla 
oluline märk sellest, et isik võib soovida taotleda rahvusvahelist kaitset. Ärge siiski unustage 
mittesõnalise suhtluse kultuurilisi ja soolisi erinevusi. Kehakeele ja mittesõnaliste signaalide 
tähendus ja kasutus on kultuuriti erinev ning need erinevused võivad põhjustada väärtõlgen-
dusi. Seepärast hoiduge rutakast tõlgendamisest.

Pidage meeles, et Teie hinnang sisenemiskohas on äärmiselt tähtis. Kui 
kahtlete Teie vastas oleva isiku kavatsustes, pidage nõu oma ülemuse-

ga. Vääral otsusel, näiteks riiki sisenemise keelamisel, võivad olla Teie vastas oleva 
isiku jaoks tõsised tagajärjed. Seepärast mõelge enne tegutsemist alati hoolikalt 
järele.
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Teabe andmine

Teie kohustus on tagada, et isikut, kes võib soovida taotleda rahvusvahelist kaitset, teavitatak-
se taotlemise võimalusest ja nõustatakse, kuidas seda teha. See tagab tegeliku juurdepääsu 
varjupaigamenetlusele.

Teabe andmise põhieesmärk on tagada, et isikutel, kes võivad vajada rahvusvahelist kaitset, 
on tegelik juurdepääs varjupaigamenetlusele ja nad saavad teha teadliku otsuse, kas taotleda 
rahvusvahelist kaitset või mitte. Seepärast tuleb teavet anda õigel ajal ja see peaks olema asja-
olusid arvesse võttes võimalikult täielik.

Isiku teavitamine rahvusvahelise kaitse taotlemise võimalusest. Teie ülesanne on anda 
põhiteavet rahvusvahelise kaitse ja varjupaigamenetluse kohta isikutele, kes võivad soovida 
kaitset taotleda. Teave ja selle üksikasjalikkus võivad erineda olenevalt asjaoludest, kuid anda 
tuleks vähemalt järgmist teavet:

�� isiku põhiõigused ja -kohustused,

�� milles rahvusvaheline kaitse seisneb,

�� keda peetakse pagulaseks või täiendava kaitse saajaks,

�� kuidas koostada ja esitada rahvusvahelise kaitse taotlust.

Veenduge, et olete teadlik, millist teavet tuleb liikmesriigi tava kohaselt anda, ja hoidke val-
mis teave selliste vastutavate asutuste kohta nagu spetsiaalsed lastekaitseasutused ja muud 
sidusrühmad, näiteks tõlgid, vabaühendused, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ja muud or-
ganisatsioonid, kes pakuvad õigus- või muud abi. Vajaduse korral veenduge, et Teil on olemas 
asjaomastes keeltes väljaantud voldikute ja brošüüride lisaeksemplarid.

Suhtlemine peab toimuma isikule mõistetavas keeles, kuid isik võib nõuda tõlgi juuresolekut. 
Suhtlust tuleks kohandada isiku erivajadustele ja asjaoludele, sealhulgas suhelda temaga sugu 
arvestaval ja/või lapsesõbralikul viisil.

Rahvusvahelise kaitse taotlemise äratundmine

Vastavalt liidu varjupaigaõigusele peetakse 
isikut rahvusvahelise kaitse taotlejaks, kui ta 
avaldab mis tahes viisil ja vormis soovi taotle-
da rahvusvahelist kaitset või kui temast võib 
aru saada, et ta taotleb rahvusvahelist kaitset.

Sisserändajatega esimesena kokkupuutuva 
ametnikuna olete sageli oma riigi esimene 
esindaja, kellega ELi saabuv kolmanda riigi 
kodanik kohtub ja kellele ta saab esimesena 
avaldada oma soovi varjupaika taotleda.

Peate aru saama, millal isik on avaldanud soo-
vi varjupaika taotleda, andma talle asjako-
hast teavet ja suunama ta varjupaigamenet-
luse eest vastutavasse pädevasse asutusse.

Edasised sammud

Pidage meeles, et inimesed 
võivad väljendada oma ka-

vatsust taotleda rahvusvahelist kait-
set erinevalt. Kaitse taotlemisena 
võib käsitada suuliselt või kirjalikult 
väljendatud hirmu tagakiusamise või 
tõsise kahju ees, kui riiki sisenemise 
luba ei anta. Sõna „varjupaik“ või „pa-
gulane“ kasutamine ei ole tingimata 
vajalik.
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Pidage meeles, et Teie ülesanne on aru saada, et isik on avaldanud soovi taotleda rahvusvahelist 
kaitset, anda talle teavet ning suunata ta asjakohasesse asutusse. Teie ülesanne ei ole hinna-
ta, kas Teie vastas oleval isikul on tegelikult kaitsealased vajadused ning kas talle tuleks 
anda rahvusvaheline kaitse või mitte. Selleks on ette nähtud teine menetlus, mida rakendavad 
teiste asutuste ametnikud, et hinnata isiku kaitsevajadusi ja õigust rahvusvahelisele kaitsele.

Mida teha siis, kui isik taotleb rahvusvahelist 
kaitset?

Iga isikut, kes on väljendanud oma kavatsust taotleda rahvusvahelist kaitset (st kes on aval-
danud kaitse taotlemise soovi), peetakse rahvusvahelise kaitse taotlejaks, kellel on kõik 
selle seisundiga kaasnevad õigused ja kohustused. Sisserändajatega esimesena kokkupuutuva 
ametnikuna olete vastutav nende õiguste tagamise eest, näiteks suunates taotlejad edasi as-
jakohastesse asutustesse ja organisatsioonidesse.

Vajaduse korral registreerige kaitse taot-
lemise soov või saatke see registreerimise 
eest vastutavale pädevale asutusele.

Kui isik avaldab soovi taotleda varjupaika, 
on ta seeläbi kaitset taotlenud ja muutub 
rahvusvahelise kaitse taotlejaks. Pärast kait-
se taotlemise soovi avaldamist peab pädev 
asutus selle registreerima. Registreerimise 
eesmärk on muuta varjupaiga taotlemisest 
tulenevad õigused ja kohustused tõhusamaks. Seepärast tuleks kaitse taotlemise soov regist-
reerida võimalikult kiiresti liidu õiguses ettenähtud tähtaja jooksul.

Kui töötate asutuses, kelle pädevusse kuulub kaitse taotlemise soovide registreerimi-
ne, peate selle registreerima kolme tööpäeva jooksul.

Pidage meeles, et varju-
paiga taotlejat ei tohi ka-

ristada ebaseadusliku riiki sisenemi-
se või riigis viibimise eest, tingimu-
sel, et ta teatab endast viivitamata 
ametiasutusele.

õigus riiki jääda 

õigus suhelda 
ÜRO Pagulaste 

Ülemvoliniku Ametiga 
või õigusnõustamist 

pakkuva muu 
vabaühendusega

tagatised 
kinnipidamise 

korral

piisav toetus 
menetluslike ja/või 

vastuvõtuga seotud 
erivajaduste korral 

koostöökohustus

õigus põhilistele 
materiaalsetele vas-
tuvõtutingimustele

õigus kasutada 
tõlgi abi

õigus saada teavet 
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Kui töötate asutuses, kelle pädevusse ei kuulu selliste soovide registreerimine, peaksite saatma 
selle pädevale asutusele, et see registreeriks selle hiljemalt kuue tööpäeva jooksul pärast 
soovi avaldamist. Kaitse taotlemise soovi kättesaamine on soovitatav kirjalikult registreerida 
vastavalt liikmesriigis kehtestatud korrale.

Teavitage taotlejat, kus ja kuidas saab taotlust esitada

Rahvusvahelise kaitse taotlemise soove tõenäoliselt kuulva asutuse ametnikuna olete kohus-
tatud teavitama taotlejat, kus ja kuidas saab taotlust esitada. Seejuures tuleks anda järgmist 
teavet:

�� mida kujutab endast taotluse esitamine, sealhulgas millised on taotluse esitamata jät-
mise tagajärjed;

�� milline asutus vastutab varjupaigamenetluse eest;

�� mida on taotluse esitamiseks vaja;

�� kuhu tuleks taotlus esitada;

�� kuidas sinna jõuda.

Tehke kindlaks taotleja erivajadused ja suunake ta asjakohase menetluse juurde

Tehke seda viivitamata. Mitme vajadusega taotlejate puhul kaaluge, milliseid edasisuunamis-
mehhanisme on vaja kasutada ja millises järjekorras, et rahuldada kõik taotleja erivajadused. 
Seega võib näiteks inimkaubanduse ohvrite ja saatjata laste puhul rakendada asjakohaseid 
kaitsemehhanisme koos varjupaigamenetlusega.

Mida teha siis, kui isik, kes võib vajada kaitset, ei 
soovi taotleda rahvusvahelist kaitset?

Võib esineda olukord, kus isik, kes võib vajada kaitset, otsustab varjupaika mitte taotleda. See 
on tema valik ja keegi ei saa sundida teda kaitset taotlema. Pidage siiski meeles, et ka sellisel 
juhul tuleb Teil täita teatavad rahvusvahelise ja liidu õigusega Teile pandud kohustused.

Tagage tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte järgimine

Kedagi ei saa tagasi saata riiki, kus teda ähvardab piinamine, ebainimlik või alandav kohtlemi-
ne või karistamine. Tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet kohaldatakse ka isikute suh-
tes, kes viibivad piiril või avamerel. Sellega kaasneb nõue lubada isik riigi territooriumile. Iga 

Registreerige taotlus

Taotluse 
registreeri-

mineSuure hulga 
samaaegsete taotluste 
korral:
registreerige taotlus 
või pöörduge taotlusi 
registreeriva pädeva 
asutuse poole
+
registreerige kirjalikult

Kuni 10 tööpäeva

Kuni 6 tööpäeva

Kuni 3 tööpäeva
Pöörduge taotlusi 
registreeriva pädeva 
asutuse poole
+
registreerige 
kirjalikult
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tagasisaatmise korral tuleb järgida kehtestatud korda (tagasivõtmine, tagasisaatmisprotsess, 
jne), sealhulgas nõutavaid õiguslikke kaitsemeetmeid ja tagatisi. Kollektiivne väljasaatmine on 
keelatud.

Teavitage isikut rahvusvahelise kaitse taotlemise võimalusest

Olete kohustatud andma põhiteavet rahvusvahelise kaitse kohta. Pidage meeles, et selle teabe 
esitamise põhieesmärk on tagada, et asjaomane isik saab teha teadliku otsuse, kas taotleda 
kaitset või mitte.

Esitatavat teavet võib vajaduse korral kohandada vastavalt olukorrale. Eelkõige peab edastatav 
teave hõlmama taotleja õigusi (nt õigus riiki jääda) ja varjupaiga taotlejate kohustusi vastavalt 
liidu ja liikmesriigi õigusele ning rahvusvahelise kaitse taotluse esitamata jätmise tagajärgi.

Kaaluge ühenduse võtmist ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti, vabaühenduste ja/või muude 
organisatsioonidega vastavalt liikmesriigi õigusnormidele ja tavale, et saada spetsialistide nõu 
ja abi.

Kahtluse korral pidage nõu oma ülemusega

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

Järgige liikmesriigi tegevuskorda järelmeetmete võtmisel
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Juurdepääs 
varjupaigamenetlusele

 ▶ Iga inimest tuleb väärtustada ja austada.

 ▶ Esimesena tuleb alati anda esmaabi ja rahuldada põhivajadused.

1 Igaüks võib olla pagulane.

Igal isikul võivad olla kaitsevajadused, olenemata tema päritoluriigist, 
rahvusest, välimusest ja käitumisest.

2 Igal isikul on õigus kaitsele tagasi- ja väljasaatmise eest.

Kedagi ei saa välja või tagasi saata olukorras, kus teda ähvardab tagakiusa-
mine, surmanuhtlus, piinamine või muu ebainimlik või alandav kohtlemine 
või karistamine. See reegel kehtib ka piiril riiki mittelubamise ja mis tahes 
kujul sunniviisilise väljasaatmise kohta.

3 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, sealhul-
gas laste ja inimkaubanduse ohvrite erivajadustest või need kindlaks teha.

4 Kõigi lapsi puudutavate meetmete puhul tuleb seada 
esikohale lapse huvid.

Lapse huvide hindamisel tuleb iga üksikjuhtumi puhul võtta nõuetekoha-
selt arvesse selliseid tegureid nagu ohutus ja turvalisus, perekonna taasühi-
nemise võimalused, lapse heaolu ja lapse seisukohad vastavalt lapse vanu-
sele ja küpsusele.

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

Teavet varjupaigaõiguse kohta tuleb anda kõikidele isikutele, kes või-
vad vajada rahvusvahelist kaitset, et tagada nende tegelik juurdepääs 
varjupaigamenetlusele.
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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 rahvusvahe-
list 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 „pagula-
ne“ 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 re-
gistreerima. Kaitsesoov tuleks registreerida võimalikult kiiresti sea-
dustes ettenähtud tähtaja jooksul.

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

Iga tagasisaatmise korral tuleb järgida kehtestatud korda, sealhul-
gas nõutavaid õiguslikke kaitsemeetmeid ja tagatisi. Kedagi ei saa 
tagasi saata riiki, kus teda ähvardab piinamine, ebainimlik või alan-
dav kohtlemine või karistamine, isegi kui tegemist on ebaseadusliku 
sisserändajaga.
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 ▶ Inimväärikus

Euroopa Liidu õigus

ELi põhiõiguste 
harta

Artikkel 1

Inimväärikus

Inimväärikus on puutumatu. Seda tuleb austada ja kaitsta.

Õigus elule

Euroopa Liidu õigus

ELi põhiõiguste 
harta

Artikkel 2

Õigus elule

1. Igaühel on õigus elule.

2. Kedagi ei tohi surma mõista ega hukata.

Piinamise keeld

Rahvusvaheline õigus

Euroopa 
inimõiguste 
konventsioon

Artikkel 3

Piinamise keelamine

Kedagi ei või piinata ega ebainimlikult või alandavalt kohelda ega karistada.

Euroopa Liidu õigus

ELi põhiõiguste 
harta

Artikkel 4

Piinamise ning ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise keeld

Kedagi ei tohi piinata ega ebainimlikult või alandavalt kohelda ega karistada.

Lisa. Viited õigusaktidele
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Tagasi- ja väljasaatmise keeld

Rahvusvaheline õigus

Genfi 
konventsioon

Artikli 33 lõige 1

Tagasi- ja väljasaatmise lubamatus (non-refoulement)

Osalisriik ei saada pagulast oma territooriumilt välja ega tagasi („refouler“) mis tahes viisil 
selle territooriumi piiridele, kus tema elu või vabadus on ohus mingisse rassi, rahvusesse või 
usku või sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste veendumuste tõttu.

Euroopa Liidu õigus

ELi põhiõiguste 
harta

Artikli 19 lõige 2

Kaitse tagasisaatmise, väljasaatmise või väljaandmise korral

Kedagi ei tohi tagasi saata, välja saata või välja anda riiki, kus teda tõsiselt ohustab surma-
nuhtlus, piinamine või muu ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus.

Schengeni 
piirieeskirjad

Artikkel 3

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi liikmesriikide sise- või välispiire ületavate isikute suh-
tes, ilma et see mõjutaks:

[...]

b) pagulaste ja rahvusvahelist kaitset taotlevate isikute õigusi, eriti seoses tagasi- ja välja-
saatmise lubamatuse põhimõttega.

Artikkel 3a

Põhiõigused

Käesoleva määruse kohaldamisel toimivad liikmesriigid täielikus kooskõlas asjakohaste lii-
du õigusaktide, sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, asjakohaste rahvusvaheliste 
õigusaktide, sealhulgas Genfi konventsiooniga, rahvusvahelisele kaitsele juurdepääsuga seo-
tud kohustuste, eriti tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttega, ning põhiõigustega. 
[...]

Artikli 13 lõige 1

Sisenemiskeeld

Kolmanda riigi kodanikul, kes ei vasta kõigile artikli 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele ja kes ei 
kuulu artikli 5 lõikes 4 osutatud isikute kategooriatesse, on keelatud siseneda liikmesriikide 
territooriumile. See ei piira varjupaigaõiguse, rahvusvahelise kaitse ega pikaajaliste viisade 
väljastamisega seotud erisätete kohaldamist.

Määrus (EL) 
nr 656/2014 
seoses Frontexi 
koordineeritava 
operatiivkoos-
töö raames toi-
muva patrull- ja 
vaatlustege-
vusega välistel 
merepiiridel

Artikli 4 lõige 1

Põhiõiguste kaitse ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõte

Mitte ühtegi isikut ei toimetata tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte vastaselt sel-
lisesse riiki ega sunnita sinna sisenema, ei suunata sellise riigi asutustesse ega anta muul viisil 
üle sellise riigi asutustele, kus on muu hulgas tõsine oht, et tema suhtes võidakse rakendada 
surmanuhtlust, piinamist, tagakiusamist või muud ebainimlikku või inimväärikust alandavat 
kohtlemist või karistamist või kus ta elu või vabadus satuks ohtu tema rassi, usu, rahvuse, 
seksuaalse sättumuse, teatavasse sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste veendumus-
te tõttu, või kus on tõsine oht, et ta saadetakse välja teise riiki või antakse välja teisele riigile, 
rikkudes tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet.
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Tagasisaatmis-
direktiiv, 
2008/115/EÜ

Artikli 4 lõige 4

Seoses kolmandate riikide kodanikega, kes artikli 2 lõike 2 punkti a kohaselt jäetakse käesole-
va direktiivi reguleerimisalast välja, liikmesriigid: […]

b) järgivad mittetagasisaatmise põhimõtet.

Artikkel 5

Käesoleva direktiivi rakendamisel võtavad liikmesriigid […] ning järgivad mittetagasisaatmi-
se põhimõtet.

VISi määrus (EÜ) 
nr 767/2008

Artikli 31 lõige 3

Andmete edastamine kolmandatele riikidele

Kõnealune isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisat-
sioonidele ei piira pagulaste ja rahvusvahelist kaitset taotlevate isikute õigusi, eelkõige seo-
ses tagasisaatmise mittelubamisega.

Eurosuri määrus 
(EL) nr 1052/2013

Artikli 2 lõige 4

Liikmesriigid ja agentuur järgivad käesoleva määruse kohaldamisel põhiõigusi, eelkõi-
ge tagasisaatmise lubamatuse põhimõtet, inimväärikuse austamise põhimõtet ning 
andmekaitsenõudeid.

Varjupaigaõigus

Euroopa Liidu õigus

ELi põhiõiguste 
harta

Artikkel 18

Varjupaigaõigus

Varjupaigaõigus tagatakse 28. juuli 1951. aasta Genfi konventsiooni ja 31. jaanuari 1967. aasta 
pagulasseisundi protokolli sätete ning Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise le-
pingu kohaselt.

Varjupaiga-
menetluse di-
rektiiv (uuesti 
sõnastatud)

Artikli 7 lõige 1

Ülalpeetavate või alaealiste nimel esitatavad taotlused

1. Liikmesriigid tagavad, et igal täisealisel õigus- ja teovõimelisel isikul oleks õigus esitada var-
jupaigataotlus enda nimel.

2. Liikmesriigid võivad ette näha, et taotleja võib esitada taotluse oma ülalpeetavate nimel. 
Sellisel juhul tagavad liikmesriigid, et täisealised ülalpeetavad annavad nõusoleku taotluse 
esitamiseks nende nimel, vastasel juhul on neil võimalik esitada taotlus enda nimel.

[...]

3. Liikmesriigid tagavad, et alaealisel on õigus esitada rahvusvahelise kaitse taotlus kas enda 
nimel, kui ta on asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt menetlustes osalemiseks õigus- ja 
teovõimeline, või oma vanemate või teiste täiskasvanud pereliikmete või tema eest vastuta-
va täiskasvanu kaudu kooskõlas asjaomase liikmesriigi õigusaktide või tavadega või esindaja 
kaudu.
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Diskrimineerimiskeeld

Rahvusvaheline õigus

Euroopa 
inimõiguste 
konventsioon

Artikkel 14

Diskrimineerimise keelamine

Käesolevas konventsioonis sätestatud õiguste ja vabaduste kasutamine tagatakse ilma min-
gi diskrimineerimiseta selliste tunnuste alusel nagu sugu, rass, nahavärvus, keel, usutunnis-
tus, poliitilised või muud veendumused, rahvuslik või sotsiaalne päritolu, rahvusvähemusse 
kuuluvus, varanduslik, sünni- või muu seisund.

Genfi 
konventsioon

Artikkel 3

Diskrimineerimisest hoidumine

Osalisriigid kohaldavad pagulastele konventsiooni sätteid, diskrimineerimata neid rassi, usu 
või päritolumaa pärast.

Euroopa Liidu õigus

ELi põhiõiguste 
harta

Artikli 21 lõige 1

Diskrimineerimiskeeld

Keelatud on igasugune diskrimineerimine, sealhulgas diskrimineerimine soo, rassi, nahavär-
vuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veen-
dumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, 
sünnipära, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu.
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Karistamise keeld

Rahvusvaheline õigus

Genfi 
konventsioon

Artikli 31 lõige 1

Pagulase ebaseaduslik viibimine varjupaigariigis

1. Kui pagulane on saabunud riiki otse territooriumilt, kus tema elu või vabadus on olnud ohus 
artiklis 1 käsitletud põhjustel, ei kohalda osalisriik karistust ebaseadusliku riiki sisenemise või 
seal viibimise eest, kui pagulane viivitamata teatab endast ametiasutusele ning põhjendab 
riiki loata sisenemist või seal viibimist.

Euroopa Liidu õigus

Schengeni 
piirieeskirjad

Artikli 13 lõige 1

Sisenemiskeeld

Kolmanda riigi kodanikul, kes ei vasta kõigile artikli 5 lõikes 1 sätestatud nõuetele ja kes ei 
kuulu artikli 5 lõikes 4 osutatud isikute kategooriatesse, on keelatud siseneda liikmesriikide 
territooriumile. See ei piira varjupaigaõiguse, rahvusvahelise kaitse ega pikaajaliste viisade 
väljastamisega seotud erisätete kohaldamist.
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Juurdepääs varjupaigamenetlusele

Euroopa Liidu õigus

Varjupaiga-
menetluse di-
rektiiv (uuesti 
sõnastatud)1

Põhjendus 25

Selleks et tunnistada kaitset vajav isik nõuetekohaselt pagulaseks Genfi konventsiooni ar-
tikli 1 tähenduses või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavaks isikuks, peaks igal 
taotlejal olema tegelik juurdepääs menetlusele [...].

Põhjendus 26

Selleks et tagada tegelik juurdepääs taotluse läbivaatamise menetlusele, peaksid ametnikud, 
kellel on esimene kontakt rahvusvahelist kaitset taotleva isikuga, eelkõige ametnikud, kes 
valvavad maismaa- või merepiiri või teostavad piirikontrolli, saama asjakohast teavet ja va-
jaliku koolituse rahvusvahelise kaitse taotluse nõuetele vastavuse tuvastamiseks ja menetle-
miseks, võttes muu hulgas nõuetekohaselt arvesse EASO poolt välja töötatud asjakohaseid 
suuniseid. Nad peaksid olema võimelised andma kolmanda riigi kodanikule või kodakondsu-
seta isikule, kes on liikmesriigi territooriumil, sealhulgas piiril, territoriaalvetes või transiidi-
tsoonis, ja kes esitab rahvusvahelise kaitse taotluse, asjakohase teabe rahvusvahelise kaitse 
taotluse esitamise koha ja viisi kohta. Kui selline isik asub liikmesriigi territoriaalvetes, tuleks 
ta maismaale toimetada ja tema taotlus käesoleva direktiivi kohaselt läbi vaadata.

Põhjendus 28

Selleks et hõlbustada juurdepääsu taotluse läbivaatamise menetlusele piiripunktides ja kinni-
pidamisasutustes, peaks seal kättesaadavaks tegema teabe rahvusvahelise kaitse taotlemise 
võimaluse kohta. Selleks, et pädevatel ametiasutustel oleks võimalik aru saada, kas isikud 
avaldavad soovi rahvusvahelise kaitse taotlemiseks, peaks põhilise suhtlemise tagama suuli-
se tõlke kasutamise võimaluse kaudu.

Artikli 8 lõige 1

Teavitamine ja nõustamine kinnipidamisasutustes ja piiripunktides

Kui on märke sellest, et kinnipidamiskohtades või välispiiril asuvates piiripunktides, sealhul-
gas transiiditsoonis viibivatel kolmandate riikide kodanikel või kodakondsuseta isikutel võib 
olla soov esitada rahvusvahelise kaitse taotlust, annavad liikmesriigid neile teavet selle esi-
tamise võimaluste kohta. Liikmesriigid kindlustavad kinnipidamisasutustes ja piiripunktides 
vajalikul määral suulise tõlke, et hõlbustada juurdepääsu varjupaigamenetlusele.

Schengeni 
piirieeskirjad

Artikkel 3a

Põhiõigused

Käesoleva määruse kohaldamisel toimivad liikmesriigid täielikus kooskõlas asjakohaste lii-
du õigusaktide, sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, asjakohaste rahvusvaheliste 
õigusaktide, sealhulgas Genfi konventsiooniga, rahvusvahelisele kaitsele juurdepääsuga seo-
tud kohustuste, eriti tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttega, ning põhiõigustega. 
[...]
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Rahvusvahelise kaitse taotluse esitamine ja registreerimine

Euroopa Liidu õigus

Varjupaiga-
menetluse di-
rektiiv (uuesti 
sõnastatud)

Põhjendus 27

Kuna kolmanda riigi kodanikud ja kodakondsuseta isikud, kes on avaldanud soovi taotleda 
rahvusvahelist kaitset, on rahvusvahelise kaitse taotlejad, peaksid nad täitma käesolevas di-
rektiivis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivis 2013/33/EL (mil-
lega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded) sätestatud kohustusi 
ning neil peaks olema võimalik kasutada nendes sätestatud õigusi. Selleks peaksid liikmes-
riigid võimalikult kiiresti registreerima kõnealused isikud rahvusvahelise kaitse taotlejatena.

Artikli 2 punkt c

Mõisted

„Taotleja“ – kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik, kes on esitanud rahvusvahelise 
kaitse taotluse, mille kohta ei ole lõplikku otsust veel tehtud.

Artikkel 6

Juurdepääs menetlusele

1. Kui isik esitab rahvusvahelise kaitse taotluse asutusele, kellel on siseriikliku õiguse koha-
ne pädevus registreerida selliseid taotlusi, registreeritakse taotlus hiljemalt kolme tööpäeva 
möödumisel taotluse esitamisest.

Kui rahvusvahelise kaitse taotlus esitatakse muudele asutustele, kes tõenäoliselt võivad sel-
liseid taotlusi saada, ent kellel puudub siseriikliku õiguse kohane pädevus selliseid taotlusi 
registreerida, tagavad liikmesriigid, et registreerimine toimub hiljemalt kuue tööpäeva möö-
dumisel taotluse esitamisest.

[...]

5. Kui rahvusvahelise kaitse taotlemine korraga suure hulga kolmanda riigi kodanike või koda-
kondsuseta isikute poolt muudab lõikes 1 sätestatud tähtajast kinnipidamise praktikas väga 
raskeks, võivad liikmesriigid ette näha kõnealuse tähtaja pikendamise kümne tööpäevani.
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Haavatavad isikud

Euroopa Liidu õigus

Varjupaiga-
menetluse di-
rektiiv (uuesti 
sõnastatud)

Põhjendus 29

Teatud taotlejad võivad vajada spetsiaalseid menetlustagatisi muu hulgas oma vanuse, soo, 
seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi, puude, raske haiguse, vaimuhaiguse või kogetud 
piinamise, vägistamise või muu jõhkra psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla tõt-
tu. Liikmesriigid peaksid enne esimese astme otsuse tegemist püüdma teha kindlaks spet-
siaalseid menetlustagatisi vajavad taotlejad. Sellistele taotlejatele tuleb pakkuda piisavat 
tuge, sealhulgas piisavalt aega, et luua tingimused nende tegelikuks juurdepääsuks menet-
lustele ja rahvusvahelise kaitse taotluse põhjendamiseks vajalike dokumentide esitamiseks.

Artikkel 24

Spetsiaalseid menetlustagatisi vajavad taotlejad

1. Liikmesriigid hindavad mõistliku aja jooksul pärast seda, kui on esitatud rahvusvahelise 
kaitse taotlus, kas taotleja on spetsiaalseid menetlustagatisi vajav taotleja.

2. Lõikes 1 osutatud hindamise võib integreerida olemasolevatesse siseriiklikesse menetlus-
tesse ja/või direktiivi 2013/33/EL artiklis  22 osutatud hindamisse ning seda ei pea teostama 
haldusmenetlusena.

3. Kui on kindlaks tehtud, et taotleja vajab spetsiaalseid menetlustagatisi, tagavad liikmes-
riigid talle piisava toe, et ta saaks kasutada käesolevas direktiivis sätestatud õigusi ja täita 
selles sätestatud kohustusi kogu varjupaigamenetluse kestuse vältel.

Kui sellist piisavat tuge ei saa pakkuda artikli  31 lõikes  8 ja artiklis  43 osutatud menetluste 
raames, eelkõige juhul kui liikmesriigid leiavad, et taotleja vajab spetsiaalseid menetlusta-
gatisi piinamise või vägistamise ohvriks langemise tõttu või tema suhtes tarvitatud muu 
jõhkra psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla tõttu, siis ei kohalda liikmesriigid 
artikli 31 lõiget 8 ja artiklit 43 või lõpetavad nende kohaldamise. Kui liikmesriigid kohaldavad 
artikli 46 lõiget 6 nende taotlejate suhtes, kelle suhtes ei saa vastavalt käesolevale lõigule ko-
haldada artikli 31 lõiget 8 ja artiklit 43, näevad nad ette vähemalt artikli 46 lõikes 7 sätestatud 
tagatised.

4. Liikmesriigid tagavad samuti selliste spetsiaalsete menetlustagatiste vajaduse käsitlemi-
se kooskõlas käesoleva direktiiviga, kui selline vajadus ilmneb menetluse hilisemas etapis, 
ilma et oleks vaja menetlust tingimata uuesti alustada.
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1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL, rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise 
menetluse ühiste nõuete kohta (uuesti sõnastatud); edaspidi „uuesti sõnastatud varjupaigamenetluse direktiiv“.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate 
vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud).

Varjupaiga-
menetluse di-
rektiiv (uuesti 
sõnastatud)2

Artikkel 21

Sätted haavatavate isikute kohta

Üldpõhimõte

Liikmesriigid võtavad siseriiklikus õiguses, millega rakendatakse käesolevat direktiivi, arves-
se haavatavate isikute, nagu alaealiste, saatjata alaealiste, puudega inimeste, eakate inimes-
te, rasedate, alaealiste lastega üksikvanemate, inimkaubanduse ohvrite, raske haigusega isi-
kute, vaimse tervise probleemidega isikute ning piinamise või vägistamise ohvrite või isikute, 
kelle suhtes on tarvitatud muud jõhkrat psühholoogilist, füüsilist või seksuaalset vägivalda, 
nagu naiste suguelundite moonutamine, eriolukorda.

Määrus (EL) 
nr 656/2014 
seoses Frontexi 
koordineeritava 
operatiivkoos-
töö raames toi-
muva patrull- ja 
vaatlustege-
vusega välistel 
merepiiridel

Artikli 4 lõige 4

Osalevad üksused võtavad kogu mereoperatsiooni käigus arvesse laste, sealhulgas saatjata 
alaealiste, inimkaubanduse ohvrite, kiiret arstiabi vajavate isikute, puudega isikute, rahvus-
vahelist kaitset vajavate isikute ja teiste eriti kaitsetus olukorras olevate isikute erivajadusi.
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