EASO praktinių vadovų rinkinys

Priskyrimas prie tarptautinės apsaugos gavėjų
1

Bendro pobūdžio pastabos

Pirminės pastabos: subjektinė ir teritorinė taikymo sritis

●
●

Ar prašytojas yra trečiosios
šalies pilietis?

Ar prašytojas yra ES
valstybės narės pilietis?

ne

●

Ar prašytojas yra asmuo
be pilietybės?

arba

●

taip
Ar prašymas yra priimtinas
pagal nacionalinę
teisę ir praktiką?

taip

taip

●
taip

3

ne

Priskyrimo
prie tarptautinės
apsaugos gavėjų
klausimo nagrinėti
nereikia

Ar prašytojas yra už savo
pilietybės (-ių) šalies (-ių) ribų?

Pirmiausia visada reikėtų išnagrinėti galimybę prašytojui suteikti pabėgėlio statusą
Pripažintoms faktinėms aplinkybėms ir rizikos vertinimo rezultatams taikykite teisines nuostatas
Nepamirškite, kad apsaugos poreikis taip pat gali kilti sur place
Nepamirškite, kad persekiojimą vykdyti ir didelę žalą daryti gali: valstybė, valstybę ar didelę jos
teritorijos dalį kontroliuojantys subjektai ar organizacijos, taip pat nevalstybiniai subjektai
Kiekvieną atvejį nagrinėkite individualiai, objektyviai ir nešališkai

Papildoma apsauga

Ar prašytojas yra už savo
įprastinės gyvenamosios
vietos šalies ribų?

taip

Ar yra pagrįsta tikimybė, kad prašytojas dėl kurio nors
iš toliau nurodytų veiksmų patirs didelę žalą?
Pagal PD
15 straipsnio
a punktą nebūtina
jokia papildoma
apsauga

taip

taip

Nustatytas
papildomos
apsaugos poreikis
(PD 15 straipsnio
b punktas). Pereikite
prie 4 etapo

mirties bausmė
ne
egzekucija

Pereikite prie
2 etapo

ir (arba)
kankinimas

Pagal PD
15 straipsnio
b punktą nebūtina
jokia papildoma
apsauga

2a

taip

Nustatytas
papildomos
apsaugos poreikis
(PD 15 straipsnio
a punktas). Pereikite
prie 4 etapo

ne

nežmoniškas ar žeminantis elgesys
nežmoniškas ar žeminantis baudimas

Persekiojimas

ir (arba)

Ar elgesys, kurio baiminasi prašytojas, yra pakankamai
sunkus žmogaus teisių pažeidimas ir vyksta, inter
alia, PD 9 straipsnio 2 dalyje paminėta forma?

civilio gyvybei ar asmeniui kyla rimta asmeninė
grėsmė dėl neselektyviojo smurto vykstant
tarptautiniam ar vidaus ginkluotam konfliktui

taip

ne
Ar elgesiu pažeidžiama besąlyginė žmogaus
teisė arba pakankamai šiurkščiai pažeidžiama
kita pagrindinė žmogaus teisė?

Elgesys
prilygsta
persekiojimui.
Pereikite prie
2b etapo

taip

ne
Ar galima teigti, kad konkretų elgesį sudaro įvairių priemonių
sankaupa ir kad jų pasekmės turėtų panašų poveikį prašytojui?

Elgesys
neprilygsta
persekiojimui.
Pereikite prie
3 etapo

ne

taip

ne

Ar prašytojas laikytinas civiliu asmeniu?

ne

taip

taip

Ar esama neselektyviojo smurto situacijos?
Pagal PD
15 straipsnio
c punktą nebūtina
jokia papildoma
apsauga

ne

2b

Ar vyksta ginkluotas konfliktas?

Ar grėsmė yra didelė ir asmeninė?

Visiškai pagrįsta baimė

taip

ne

ne

taip

Ar yra pakankamai
papildomų
veiksnių, susijusių
su asmeninėmis
prašytojo
aplinkybėmis?

Ar vien buvimo
teritorijoje pakanka
realiam pavojui
nustatyti?

Ar prašytojas ko nors bijo?

Ar tokią baimę galima numanyti,
remiantis netiesioginiais įrodymais ir
konkrečiomis prašytojo aplinkybėmis?

Neįžvelgiama
jokios pagrįstos
persekiojimo
baimės. Pereikite
prie 3 etapo

ne

taip

ne

Įžvelgiama
visiškai pagrįsta
persekiojimo
baimė. Pereikite
prie 2c etapo

Ar prašytojo gyvybei arba asmeniui kyla pavojus?
taip

Nėra jokio
tarptautinės
apsaugos poreikio

Ar tarp grėsmės ir neselektyviojo
smurto yra aiškus ryšys?

ne

ne

Ar prašytojo baimė visiškai pagrįsta?

Nustatytas
papildomos
apsaugos poreikis
(PD 15 straipsnio
c punktas). Pereikite
prie 4 etapo

taip

taip

taip

Persekiojimo priežastis

Ar subjektas yra valstybė
ar
šalis arba organizacija, įskaitant tarptautines
organizacijas, kurios kontroliuoja valstybę arba
kontroliuoja didesnę valstybės teritorijos dalį?

Ar prašytojas galėtų būti persekiojamas dėl
šių (faktinių arba įtariamų) priežasčių:

Nustatomi
apsaugos poreikiai,
susiję su pabėgėlio
statusu. Pereikite
prie 4 etapo

5

taip

rasės

ne

taip

religijos

ne

taip

ne

pilietybės

Apsauga kilmės šalyje

taip

priklausymo tam tikrai socialinei grupei

ne

taip

politinių įsitikinimų

ne

ne

taip
Ar jie gali suteikti veiksmingą apsaugą?
taip

Nėra jokio
ryšio, susijusio
su persekiojimo
priežastimi. Pereikite
prie 3 etapo

ne

Ar jie gali suteikti nelaikino pobūdžio apsaugą?

Prašytojo
gimtojoje vietovėje
nebus jokios
apsaugos. Pereikite
prie 5 etapo

Nėra jokio
tarptautinės
apsaugos poreikio

taip

Ar jie gali suteikti prašytojui prieinamą apsaugą?

ne
taip

Vidaus apsaugos alternatyva
Ar prašytojui vietovėje saugu?
Ar galima pamatuotai teigti, kad
nėra jokios pagrįstos tikimybės, taip
jog gimtojoje vietovėje
prašytojas bus persekiojamas
arba smarkiai nukentės?

Ar prašytojas gali saugiai ir teisėtai patekti į vietovę ir būti joje priimtas?

Ar galima pamatuotai teigti,
kad nėra jokios pagrįstos
tikimybės, jog prašytojas
bus persekiojamas arba
smarkiai nukentės?

Ar vietovė praktiškai prieinama?
taip

ne

taip
Ar į vietovę galima patekti saugiai?

Nėra jokios
vidaus apsaugos
alternatyvos –
prašytojas gali būti
priskiriamas prie
tarptautinės
apsaugos gavėjų

ne

taip
ne

taip

ne

Ar prašytojas gali gauti apsaugą?
(žr. 4 etapą)

Ar prašytojas gali gauti apsaugą?
(žr. 4 etapą)

ne

ne

Ar į vietovę galima patekti teisėtai?
taip

ne

taip
Ar prašytojas bus priimtas į vietovę?

ne

taip

Prašytojui gali
būti suteikta vidaus
apsauga – prašytojas
negali būti priskiriamas
prie tarptautinės
apsaugos gavėjų

Ar galima pagrįstai
tikėtis, kad prašytojas
apsigyvens toje vietovėje?

ne
taip
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